
           

          

  

  
  

  الدرس األول وصف احلركة الدورانية
 : ヮョギボョ  

  ┶》د‶ا ぅ┃┏رك ┊┟¨ ┎ر╆ة دورب〈ぇة ( ┶╋ى ぇﾊ┭ دبئرة )

  ┾إ〈』 ぅ╃┯┵ بزب┎ات │┟]ى زوب」 ب╊دوربن وぅر‶ز 
  و│╃اج 〉╊و┎دبت ب╊┃ا╊ぇة: )  ﾈθا 〉╊ر‶ز (

 るヤんョأ Βルやケヱギャや るミゲエヤャる :  
  .... بخل ┎ر╆ة بإل┮اربت ، ┎ر╆ة ┶╃ارب ب╊┟ا┶ة ، دوربن بألرض ،   CD┎ر╆ة ╂رج بﾅا┞وب بﾇد‶┉ 

 : ラやケヱギャや りケゅإش 
  (+)   │╇ون ب┢ار│』  ┶╃ارب ب╊┟ا┶ة ┶╇┝ بجتا《ب╊دوربن  بذب ╆ان بجتا《 ◄

  )- (   │╇ون ب┢ار│』      ┶╃ارب ب╊┟ا┶ة بجتا《 ‶┵ب╊دوربن  ذب ╆ان بجتا《ب ◄

  
  

  

りギェヲャや ゅワゴョケゅワケやギボョ るヤョゅムャや りケヱギャや  
るィケギャや ك  メキゅバゎ1/360 るヤョゅムャや りケヱギャや リョ 360ك 
ラゅΑキやゲャや rad  メキゅバゎ1/2π  りケヱギャや リョるヤョゅムャや 2π 

るΒヨムャや ゅワゴョケ ブΑゲバわャや نونゅلقや   りギェヱ
サゅΒボャや  

るΑヱやゴャや るェやコΙや θ ユسイャや ラやケヱキ ءゅレをأ るΑヱやゴャや ヶプ ゲΒغわャや ヶワ 
ヱ ラやケヱキ るΑヱやコ ヶワ ユسイャや - rad  

るΑヱやゴャや るハゲسャや ω  リョゴャや ヴヤハ るョヲسボョ るΑヱやゴャや るェやコإلや ヶワ
 ヵグャやラやケヱギャや ゐヱギェ ょヤطわΑ t

 rad /s 

ヵヱやゴャや ネケゅسわャや  α  
 るヰイわヨャや るΑヱやゴャや るハゲسャや ヶプ ゲΒغわャや ヲワ
 ゐギェ ヶわャや るΒレョゴャや りゲわヘャや ヴヤハ ًゅョヲسボョ

ゲΒغわャや やグワ ゅヰャΚカ  t
 rad /s2 

ヵヱやゴャや キキゲわャや  f  ゅワケヱギΑ ヶわャや るヤョゅムャや れやケヱギャや キギハ ヲワ
ルゅんャや ヶプ ユسイャやりギェやヲャや るΒ  


2

frev/s 

 بعض اWصطلحات اVاصه باUركة الزاوية

  الفصل األول احلركة الدورانية 



           

          

 : るΑヱやゴャや るミゲエャやヱ るΒطガャや るミゲエャや リΒよ るホΚバャや  
  :┶》د ضرب أي ╆]ぇة زبوぅة يف 〈┧┽ ب╊╃┯ر حن┧╉ ‶》ها ┶╋ى ب╊╇]ぇ』 بぇ┯ﾆة ╆ا╊┃ايل

 るヤョゅムャや りケヱギャや リョコ  
  『و ب╊ز‶〉 ب╊うزم ╊ぇ┃¨ بﾄ┟¨ دورة ╆ا‶╋ة ‶ث╉ دوربن :

 :ヮョゅワ れゅヌェΚョ  
 〈‶و╂┵ ب╊زبوي وب╊زﾇني بポ ة╂う┷╊ين ب┏《‶ ╉ぇ‶ ة │┟اويぇهة ب╊╋┏ظ┋┃ﾇة بぅب╊┟ر┶ة ب╊زبو.  

  ة┃ポ《 ぃ╃｠│ هة┋┃ﾇة بぅب╊┟ر┶ة ب╊زبو━ポ《 مب┷دل ¨┟ﾄد دوربن ب《┶.   

  ぃاويب╊┃┟ارح ب╊زبوي ب╊╋┏ظ┟ぅ نيポ ةぇ〉اぇ｠╊ة ب╂う┷╊ب ╉ぇ‶〈‶هة وب╊ز┋┃ﾇة بぅب╊┟ر┶ة ب╊زبو .   

 ╊ةب┃ポ《 هة┋┃ﾇة بぅألن ┞ر┶┃』 ب╊زبو ━ポ《 دور مب┷دلぅ ¨┟ﾄ اوي ┦┿ر┟ぅ ارح ب╊زبوي┟┃.  

 ذب │دور╊ ボ╋┦ ¨┟┊ ━┟ぇ╊ ┝[┣╊ة.  ب┿╋┃ﾋ تいخ┃╋┿ة مب┷دﾇأ┊زبؤ『ا ب  

 ــة يف ╆ــ╉ دورة┿╋┃ﾋ ــا │╃┯ــ┵ ‶┟ــا┾اتMــة رغــ¨ أぅــ》┿┝ ب╊زبوポ ــ┵ 〈╃ــاط بألرض │ــدورぇألن بألرض ┊┟ــ¨  مج
ボ╋┦  ボ╋┧╊ب ¨┟ﾄدل.و╆╉ أ┊زبء ب┷ﾇب ┝┿《ポ دور│  

  

  

  

  

  

  

  

  

るΒヨムャや るΒطガャや るΑヱやゴャや نونゅلقや  

 るェやコΙや d ( m ) θ  ( rad)  rd  

 るハゲسャやヨャやるヰイわ v (m/ s) ω  ( rad /s) rv 

 ネケゅسわャや  a (m/ s2) α  ( rad /s2) ra 

ゅワケヲエョ メヲェ ضケألや ヶルやヲんャや ゆゲボハ ペئゅホギャや ゆゲボハ れゅハゅسャや ゆゲボハ 

24h  60s 60min 12h 



           

          

  الدورانية احلركة ديناميكا الثاني الدرس
  
  

 : هョギボョ   
، ‶ــاثب حيــدت ╊ــو بزدبد  ب〈ظــر إ{ بمل┿┃ــات ب╊ــذي أ‶ا‶ــ╅╆ぇــ┽ مي╇》ــ╅ ┾ــ╅ ┦ــا‶و╊ة ، 

  ┮ول بمل┿┃ات أو 〈╃┥ 

 :ュゴバャや فΑゲバゎ  
『و ┎ا┦╉ ضرب ب╊╃ـوة  و‶╃دبث ب╊┷زم  نب╊دوثب إ┎دبت ┶╋ى ب╊╃وة مل╃دثة『و ‶╃ぇاس 

    ┶هايف ثثب

 りヲボャや عやケク:   
  L  بمل┟ا┾ة ب╊┷]ودぅة ‶〉 ﾊوث ب╊دوثبن إ‾ 〈╃┯ة リ┆ري ب╊╃وة

  

   :ュゴバャや ラヲルゅホ   =F r sin θ                =F L  
 :ュゴバャや サゅΒホ りギェヱ  

N .m  
  ュゴバヤャ メゅんョ:          تう┧┿ب ┎ر ┎ول بمل〈 ┍┃┾  

 :ュゴバャや ゅヰΒヤハ فホヲわΑ ヶわャや モョやヲバャや  
  ) زبوぅة リ┆ري ب╊╃وة .ص) ┮ول ثثبع ب╊╃وة   (صرة   () ‶╃دبث ب╊╃وة بملؤ┆ص(

 ラヲムΑ モョやヲバャや リョ :   
 ュゴハゲらミت أう┧┿د 〈╃┯ة ┶〉 بمل┷ポا‶دة ‶┵ ب╊｟اب & ب╊╃وة ب╊╃وة │ؤ┆ر ‶〉 أ┷┃‶.  

 ュギバレΑ ュゴバャや تう┧┿بمل ぃ╋┶ ةぅة ‶┵ ب╊｟اب& ب╊╃وة  ( ب〈┷دبم ثثبع ب╊╃وة ) ب╊╃وة │ؤ┆ر ┶]ودぅوبز┃‶.  

  

  

ب╊┃ـا‾ 〈╃ـوم جب]ـ┵ ب╊┷ـزوم جـرب」 ‶ـ┵ ‶رب┶ـاة إ┢ـاثة ب╊ـدوثبن ╆]ـا  ╆]ـا 〉╊┣ـ╇╉  リ┆ـري ╂ـو│ني ┶》د ب│ـزبن ج┟ـ¨ ｼـ━
  ┞｟╁ ┾》う┎ظ ب〈』 :

  

  

 يف بمل╃ــدبث ب╊┷ــزم بいول ぅ┟ــاوي ب╊┷ــزم ب╊┇ــاين، أي أن  ﾉ]ــوع ب╊┷ــز‶ني = ┦ــ┿ربً  い حيــدت دوثبن ╊╋╃╋ــ¨ ، أي أن

   . وぅ┷ا╆┟』 يف بｻいا《

 العــــــزوم

 اجياد حمصلة العــــــزوم



           

          

  

 をؤヨャや ンヲボャや ュヱゴハ عヲヨجョ ラヲルゅホ りゲ:  1+  2   = zero          1=  2  
  

   メやؤシケヱギΑ ラأ ユヤボヤャ リムヨΑ فΒミ ؟  
 .╉╇┣╊إضا┾ة ╂┯┷ة 〈╃ود ┾وق إ┎دى ب╊╃┯┷┃ني يف ب  

 .( ةぅج┷╉ بمل┟ا┾ات غري ‶┃┟او ) أو بزب┎ة ب┎دى ب╊╃┯┷┃ني  

 モェ るΒャゅわャや モئゅジヨャやるシケギヨャや ゆゅわミ リョ  
 ≒  ،≪  ،≫   ،√  ユホケ るエ٨،  ∝ --- ≫≓صف  ユホケ るエصف≒≫  

≒≒  ،≒≪  ،≒≫  ユホケ るエصف≒∝ --- ≒√ ،≒∽  ،≒∝   ユホケ るエ٨≓صف  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



           

          

  
  

  الدفع والزخمالدرس األول 
  ヮョギボョ:  

ب╊ذي │┟┃غر╂』 『ذ《  ب╊و╂━┞وخ 〈┃╇╋¨ ┶〉 『ذب ب╊┿┧╉  xو وأ〈وب┶ها بﾇ┓┃╋┿ة  ب╊╃وة ┞｟╁ ╊╅ ثثب┞ة ╊╃د
بثب أ┆رت ب╊╃وة ┶╋ぃ  ‶〉 ╂وة ┦غرية ┾┷اً مي╇〉 أن ボ┟┃╇ぅ ┊┟]ًا ‶ا ث╊╋┃أ┆ري ┶╋ى بأل┊┟ام  ┾]┇うً  ب╊╃وة

  『》اك أぅ┫ا ز┒¨ ╊╋┋┟¨ .و ぅ╇ون  بﾄ┟¨ ╊┿رتة ز‶》ぇة ┮وぅ╋ة

 :ユخゴャやヱ ノプギャや リΒب ヮルケゅボョ 

 ュキゅصわャや ギレハ ゅヰワゅイゎやヱ るハゲジャや ケやギボョ ゲΒغゎ ヶプ りゲをؤヨャや モョやヲバャや: 

  ¨┟ﾄة ب╋┃╆m   هة┋┃ﾇب╊┟ر┶ة ب v  
  ً ゅΒルゅΒب ノプギャや ゆゅジェ 

╂う┷╊ين ب┏《ﾇب ━ｼ ا┎ة┟ﾇاوي ــ ┶دث」ً ــ ب┟ぅ غرية┃ﾇني ب╊╃وة وب╊ز‶〉ث┾┵ ب╊╃وة بポ ة 
  
  

  るΑゲヌル ブΑゲバゎユخゴャや ــ ノプギャや  :  
ぃدبئ┃ポいروت ‶》』 زمخ』 ب┯‶ ぃاوي زمخ』 ب╊》هائ┟ぅ ¨┟┊ ぃ╋┶ ┵┾ب╊د 

  ラヲルゅホ るΑゲヌルユخゴャや ــ ノプギャや   :                    

〈‶ ¨┟ﾄبثب │غريت ┞ر┶ة ب 
 

vi 
 ب╊د┾┵و『ذب ب╊┃غري x ب╊ز┒¨ 《│┉ ┶〉  ぅΔ P╇ون ب╊┃غري w ب╊ز┒¨  vfبىل ┞ر┶ة

Ft = P f - P i                      
I =P  

◄  ヱ りギェユخゴャや  Kg.m/s =     りギェヱノプギャや   N.s=    メヲィ  

るルケゅボヨャや ヮィヱ  ノプギャや  ) ユخゴャやポゲエわャや るΒヨك (  

ブΑゲバわャや  
『و ┎ا┦╉ ┪رب ‶┃و┞┭ ب╊╃وة بﾇؤ┆رة

  ┶╋x ¨┟┊ ぃ ز‶〉 リ┆ر『ا

بx  ¨┟ﾄ ┞ر┶┃』  『و ┎ا┦╉ ┪رب ╆┃╋ة
  بﾇ┃┋هة

ラヲルゅボャや  Ft =I  P=mV  
サゅΒボャや りギェヱ  N.sKg.m/s  
 ユخゴャやヱ ノプギャや
るヰイわョ れゅΒヨك  

ن ب╊╃وة بﾇ┟｟｟ة ╊』 ب╊د┾┵ ╆]ぇ』 ‶┃┋ه』 أل
 ‶┃┋ه』 وぅ╇ون بｻا『』 x 〈┿┝ بｻا《 ب╊╃وة.

ب╊ز┒¨ ╆]ぇ』 ‶┃┋ه』 ألن ┞ر┶ة بﾄ┟¨ بﾇ┟｟｟ة ╊』 
 ‶┃┋ه』 وぅ╇ون بｻا『』 x 〈┿┝ بｻا《 ب╊┟ر┶』.

モヤハ  
│زوぅد ب╊┟ぇاثبت مباج ┦د‶ات مي╇》』

  بい〈┫غاط x أ┆》اء بい┦┯دبم

  ╊┃╃╋ぇ╉ ب╊╃وة بﾇؤ┆رة ポز」ثة ز‶〉 リ┆ر『ا

  .┟ا╆〉 ぅ┟اوي ┦┿رز┒¨ بﾄ┟¨ ب╊

  ألن ┞ر┶┃』 بﾇ┃┋هة │┟اوي ┦┿ر

  

   الزخم وحفظه الثانيالفصل 

 نظرية الدفع والزخم



           

          

  
 ヶルゅんャや リゎヲΒル ラヲルゅホ リョ ユخゴャやヱ ノプギャや るΑゲヌル ァゅわレわシや  :  
  

 リョ: ヶルゅんャや リゎヲΒル ラヲルゅホ                                                      maF    
Αヲバわャゅبヂ   ネケゅジわャや リハ t

v
a 

  アわレΑ                              t

v
mF 
  

 ヶプ るャキゅバヨャや ヶプゲヅ ゆゲツبt                     アわレΑ                vmtF   
                                     PI                               if PPtF  

  
  :نظرية الدفع والزخم واحلفاظ على احلياه  

  وぅ╇ون ب╊د┾┵ ╆｟ريًب x ┎ا╊┃ني : حيدت │غري ╆｟ري x ب╊ز┒¨ ┶》د‶ا ぅ╇ون ب╊د┾┵ ╆｟ري

 ة ╂┧ريةぇ《‶ل ┾رتة زう┒ وة ╆｟رية │ؤ┆ر╂  
 ة╋ぅة ┮وぇ《‶ل ┾رتة زう┒ وة ┦غرية │ؤ┆ر╂ ┇‶: ╉  

キゅシヲャや れやケゅΒジャや ヶプ るΒئやヲヰャや: 

┾┃د┾┵ ب╊و┞اثة   ┊دبث │┃┷رض ╊د┾┵‶┵ ┞ぇاثة ‶┵ ┞ぇاثة أ┒رى أو │┧┯دم  ‶ا┶》د
ا │┷]╉ ┶╋ى │╃╋ぇ╉ ب╊╃وة بﾇؤ┆رة 》ه╊╇ ب╊┟ائ╁ ポد┾┵ مما┆╉ x بﾇ╃دبث ╊╋د┾┵ وبئぇةﾈب

│وزح ب╊╃وة ┶╋ى  Mا╆]ا أ ب╊╃وة 『ذ《┶╋ى ب╊┟ائ╁ ┶〉 ┮رぅ╁ ز」ثة ز‶〉 リ┆ري 
  .ة أ╆رب ‶〉 ┊┟¨ ب╊ش┓┥‶┟ا┎

  
 リΒΒッゅΑゲャや ヂكケ るΑグェأ:   

』 ا │ؤ┆ر x ب╊╃دم ポ╃وة │┟اوى أثポ┵ أ‶┇ال وز〈M〉ألثض ┾إ ‶』┶》د‶ا ぅ┫رب ب╊┷دبء ╂د
╊ذ╊╅ ぅ┧]¨ بﾅذبء ب╊ر」┪ぃ حبぅ ┅ぇ╇ون ‶زوثب ポزوبئد ب‶┃┧اج ╊┃╃╋ぇ╉ ‶╃دبث 

 .『ا┒うل ز」ثة ز‶〉 リ┆ري  ب╊╃وة ‶〉
 
  

  

  

  

 



           

          

  مالدرس الثاني  حفظ الزخ

  تصادم جسمني
بﾇ╃دبث و‶┃┷ا╆┟┃ني  x│ني ب╊╃و│ني ‶┃┟اوぅ┃ني 『اوأن  ب╊╇رة بゅ┒رى x┶》د │┧اثم ╆ر│ني ┾إن ╆╉ ╆رة │ؤ┆ر ポ╃وة 

x ┅╊ب╊┇ا 〈│وぇ〉 ا〈ون╂ ボ┟┎ 》جتاっة  بぇ《‶ها│ؤ┆ر  ب╊يتب╊┿رتة ب╊زぇ┾   ب╊╃و│ني 〈‶ ╉╆ぃ』 ┟┿〉بثن ث┾┵ ب╊╇رة  ها
ぇ〉اوى ث┾┵ ب╊╇رة ب╊┇ا┟ぅ ةぇ〉وىل ╊╋┇اゅا╆┟ب┷ぅدبث و╃ﾇب w وىلょ╊ جتا《 』ةっب w . 

  
  
  
  

ャや リゎヲΒル ラヲルゅホ リョCDDCثャゅث                                                FF    

ゲツャゅよゆ  ヶプt               ةゲミ モミ ىヤハ  ノプギャや アわレΑtFtF CDDC    

             サやヲホألや マヘよ                                             DiDfCiCf PPPP   
 キヱギエャや ょΒゎゲわよアわレΑ                                                    DiDfCiCf PPPP     CfCi PP                          CiDiDfCf PPPP   

  قانون حفظ الزخم
  ي 〈ظام ‶┻╋╁ و‶┷زول ぅ い┃┻ريز┒¨ أ

 قانون حفظ الزخم حاالت تطبيق

 ┩┷｠ポ ها┫┷ポ ام┟┊ゅت │┧اثم بいا┎ ┵ぇمج .      ب〈┿┋اث وب〈╃┟ام بجل┟¨ ╊┷دة أ┊┟ام . 
 ام ┶》د ب╊┃┧اثم┟┊ゅة  ╇ون│و  ب╊┃┏ام بぇب╊┟ر┶ة ب╊》هائfv ني وب┎دة[┟┋╋╊  

fDcDiDCic vmmvmvm )(  

 يف نظام مغلق معزولالزخم 

ペヤغヨャや ュゅظレャや د『ا╃┿ぅ いو 『╋┃╆ ボ┟┃╇ぅ い ب╊》ظام ب╊ذى 
メヱゴバヨャや ュゅظレャや ًة = ┦┿ربぇ╋┶ ؤ┆رةﾇة بぇ┊اثﾆة ب╊╃وي ب╋┧ﾊ ون╇ぅ ب╊》ظام ب╊ذى//  

ュゅظレャや ユخコ ظヘェ ゅヅゲش  
  ボ┟┃╇ぅ い  د『اب╊》ظام╃┿ぅ いظام ‶┻╋╁ )〈( ╆┃╋』 و  

 ┦ = ةぇ╋┶ ؤ┆رةﾇة بぇ┊اثﾆة ب╊╃وي ب╋┧ﾊ ون╇ぅ ً(〈ظام ‶┷زول ) ┿رب  

 



           

          

 االرتداد

  ╊╋┓╋┽ ぅر│د 〈┯╋╁ ╂ذぅ┿』 ‶〉 ‶د┾┵ ┾إن ب╊╃ذぅ┿ة │┃┏رك ╊ょ‶ام و بﾇد┾┵┶》د‶ا 

DfCf  ╃ذخポ┷د ب╊ (ب╊╃ذぅ┿ة وبﾇد┾┵ ) ز┒¨  =)   0( خ ╂｟╉ ب╊╃ذ ( ب╊╃ذぅ┿ة وبﾇد┾┵ ) ز┒¨ ب╊》ظام PP   

           
CfDf  ز┒¨ ب╊╃ذぅ┿ة ぅ┟اوي وぅ┷ا╆┝ ز┒¨ بﾇد┾┵ PP   

cfcDfD vmvm   

Df
C

D
Cf v

m

m
v )(  

  ┞ر┶ة ب╊╃ذぅ┿ة أ╆رب ‶〉 بث│دبث بﾇد┾┵  ゅن ╆┃╋ة ب╊╃ذぅ┿ة أ╂╉

  الدفع يف الفضاء
 وぅ┷د x ب╊┿┫اء │┃┟اثح وث╊╅ 〉┞┃┓دبم ╂ا〈ون 〈ぇو│〉 ب╊┇ا╊┅ و╂ا〈ون ┎┿ظ ب╊ز┒¨ بﾇو┊وثةبن بゅ┊┟ام 

[ぇ╇╊وبث بﾇب╊┧اثوخ وب いًة ‶┷اً 〈ظا‶اً ‶┻╋╃اً ‶┷زوぇائぇ┾ري┻┃│ ┽ぇ╇ ب╊┿┫اء ؟؟ x هة ╊╋┧اثوخ┋┃ﾇب╊┟ر┶ة ب 
  キヲホヲャや ベやゲわェや:┅ぇ┎ ┉┃《│ . ر┶ة ╆｟رية┟ポ رتبخ وخترت ‶〉 ┾و『ة ب╊┷اثم┎いب ボ｠┟ポ ازبت ┎اثة┺  

  │》د┾┵ ب╊┻ازبت ‶〉 ┾و『ة ب╊┷اثم ╊╋┓╋┽ ポ┟ر┶ة ╆｟رية ╊ذب ぅ》د┾┵ ب╊┧اثوخ ╊ょ‶ام.

  ヶルヲΑألや ポゲエヨャや: ة │┧╉ ╊┷دة أشهر╋ぅرتة ┮و┿╊ ╉[┷ぅ  ون《ぅخ ثثبت ب╊زう┯〉ب ボ｠┟ポ┾┃ و╊د ب〈د┾اح
 .بﾇ┟｟اث┷]╉ ┶╋ى ث┾┵ │╊┟ر┶ات ┶ا╊ぇة ┊دبً  ╊ذ╊╅ 〈┧╉┪┷x ┽ぇ ز‶〉 ╆｟ري و 

  الحظ اآلتي
 .ة╋ぅرتة ┮و┿╊ ╉[┷ぇ┾ وينぅゅد╂ائ╁ . أ‶ا بحملرك ب╊ ╉[┷ぅ ぃائぇ[ぇ╇╊رك ب╊┧اثوخ بﾊ  

 ري┇╇ポ وين أ╆ربぅゅث┾┵ بحملرك ب.ぃائぇ[ぇ╇╊ث┾┵ ب╊┧اثوخ ب 〈‶   

  )حفظ الزخم يف بعدين( التصادم يف بعدين

ﾉ ]وح ‶ر╆｟ات ب╊ز┒¨ بぇ╃┾ゅة ╂｟╉ ب╊┃┧اثم = ﾉ]وح ‶ر╆｟ا│』 بぇ╃┾ゅة ポ┷د ب╊┃┧اثم.  fxix PP
   

ﾉ   ]وح ‶ر╆｟ات ب╊ز┒¨ ب╊رأ┞ぇة ╂｟╉ ب╊┃┧اثم = ﾉ]وح ‶ر╆｟ا│』 ب╊رأ┞ぇة ポ┷د ب╊┃┧اثم.  fyiy PP  

  リ sin┒ذ yP بﾇر╆｟ة ب╊رأ┞ぇة リ osc┒ذ  xP بﾇر╆｟ة بぇ╃┾ゅةو╆]ا ┞｟╁ ┾إن 

 ポゅレワ ラゅミ やクإゅヨヰョキゅصゎ ギバよ ゅヨエわャやヱ リΑギョゅバわョ リΒワゅイゎゅよ ラゅミゲエわΑ ラゅヨسィ:  

         〈ظرぅة ┾ぇ┇ا┺وثج〉┞┃┓دبم  اثمحن┟ボ ب╊ز┒¨ ب╊╇╋ポ ぃ┷د ب╊┃┧ 
22
fyfxf PpP   



           

          

  
  

  الشغل والطاقةالدرس األول 
  

 :ヮョゅワ れゅفΑゲعゎ 

 ュゅظレャや   .و┪┵ ب╊دثب┞ة‶ ¨┟ﾄو ب』  

 ヶجケゅخャや テΒエヨャや .『┾う┒وى و╂ 〈‶ ¨┟ﾄ〈 ┭ぇو ‶ا حي』  

 るョدボョ
ヱجゅわレわシや  

╊╃د ثث┞━ يف ب╊┧┽ بألول ب╊┇ا〈وي ‶┷اث╊ة بﾅر╆ة ب╊يت │┧┽ ب╊┷う╂ة ポني ب╊┟ر┶ة- ١
(v)  〈‶وب╊ز(t)  وب╊┃┟اثع  (a)      ..........   222 if vvad 

m                  وثث┞━ أぅ┫ا ‶〉 ╂ا〈ون 〈ぇو│〉 ب╊┇اين  ..........         - ص

F
a  

  ..............                     ぅ》┃┉ أن ص& ١‶〉   - ص
222 if vvd

m

F 
٤-         

22

2
1          

2
1          if mvmvFd                

     
  

 
  

  わャやعΑゲف
¨┟ﾄب╊┯ا╂ة ب╊》اجتة ┶〉 حر╆ة ب 

 ぃ』يف 〈┧┽ و ¨┟ﾄحا┦╉ ┪رب ╆┃╋ة ب
  ┶┃』‶رポ┵ ┞ر 

  ب〈┃╃ال ب╊┯ا╂ة ポ┯رぅ╃ة ‶ぇ╇ا〈ぇ╇ぇة

حا┦╉ ┪رب ب╊╃وة بﾇؤ┆رة يف ┊┟¨ يف 『و 
¨┟ﾄبزبحة ب  

ラヲルゅボャや  2

2
1   KE mv  

W=F d  
 W=F d cos فヶ حゅلة وجود زやوΑة   

 りدェヱ
  ふふJJoouullee     N.m=J    جふふJJoouullee     N.m=J  ぶぶメヲ    جゅΒボャや  ぶぶメヲس

 るΑゲظル
 モغゼャや
るホゅطャやヱ  

22

2
1

2
1

if mvmvFd   

KEW                      

  ب╊┃┻ري يف ب╊┯ا╂ة بﾅر╆ぇة =  ب╊┣┻╉

   الشغل واآلالت الثالثالفصل 

ØÇÖ] £]<íÎ^†íÒ



           

          

 :ヮョゅワ れゅظェالョ  
 ظا《╋╊ ぃ┊اثﾆب ┭ぇاز ب╊┣┻╉│》┃╃╉ ب╊┯ا╂ة ‶〉 بحملﾍم ┶》د ب 
 زبحة = ┦┿رいب╊╃وة ب╊┷]وثي ┶╋ى ب ╉┻┢  

  ةぇ』بجتا ━┟ぇ╊ة وぇ┞اぇ╂ ةぇ[╆ ╉┻┣╊ب  

 .ة و╊╇》ها │دل ┶╋ى ┾╃د أو ب╆┃┟اب ب╊》ظام ┮ا╂ةぇ』بجتا ━┟ぇ╊ ╉┻┣╊ب┢اثة ب  

  

 :モغゼャや りケゅセإ  
 : ょجヲヨャや モغゼャや ( زثبث ┮ا╂ة ب╊》ظام│ ) ى ب╊》ظام╋┶ ╉┻┢ ぃ┊اثﾆب ┭ぇذل بحمل｠ぅ د‶ا《┶  
 : ょャゅジャや モغゼャや  ذل ب╊》ظام ┢┻╉ ┶╋ى｠ぅ ( │╃╉ ┮ا╂ة ب╊》ظام ) ┶》د‶ا ぃ┊اثﾆب ┭ぇبحمل  

  

 :モغゼャや ゆゅジェ  
 ةぅذل ┢┻╉┶╋ى بإلزبحة  ب╊╃وة ب╊┷]وث｠│ い ) (FN  &  Fg.   

 زبحةいو┊｟ة  ب╊╃وة بحملر╆ة 〉جتا《 ب‶(F)  

  زبحة ┞ا╊｟ة ╂وة بح┃╇اكいب╊╃وة ┶╇┝ ب(Fk)  

 やャゼغモ やャヨらグヱメ ャヤボヲり やャヨわغΒゲり:  
  :うً ┇]┾ اぇ〈اポぇ ╉┻┣╊ب ﾎ┟ボ ) ة┃ポ》 ري┺ ( ةري ┻┃‶ ةو ╃╊ب نو ╇│ ا‶د》┶

やャレゅよا‶د》┶  ض ぅ┃┷ اط ضر┻┫〉う╊ │┃┻حيو  ةو ╃╊ب ري┟ボ يلا┃╊ا╆ ╉┻┣╊ب:  

 = ┅╋┇ﾇب ةحا┟‶ = ┩ポا》╊ب ╉┻┢
2
  عا ┿│ث いب × ةد┶ا╃╊ب1

  
  

 ゎعゲΑف やャボدケり:   

 』ぃ ب ╉┻┣╊بﾇ｠ب 〉‶ز ╊ب ى╋┶ ا‶و ┟╃‶ لو ذ╊う ب لذ｟╊ مز╊┣┻╉  

 ホゅルヲラ やャボدケり:         
Fv

t

d
F 

t
w  P  

 ا‶د》┶ ر┿┧╋╊ ةぅو ا┟‶ ةث د╃╊ب نو ╇│ ╁ポا┟╊ب نو 〈ا╃╊ب 〉‶
ぅ╇ و ا┟‶ )╉┻┣╊ب وأ ة┶ر ┟╊ب وأ ةو ╃╊ب( نوぅر┿┧╋╊ ة     

 ヱェدり やャボΒゅلو ┊   :س / 《〉ぇطبو  = ة(w)  
やャヲやヅ (w) 1〈┃╃ال ┮ا╂ة ‶╃دبث『ابJ ) (  ة ‶╃دبث『اぇ《‶ل ┾رتة زう┒ 1S ) ( 
  طبو  ١٠٠٠ = طبو  و╋ぇ╇╊ب مد┓┃┟〈 ╅╊ذ╊ ةري ┻┦ طبو ╊ب ةدحو 

 القدرة

 

F 

F g 

F N 

F K 

 F 

t 
 

 



         

         

  الثاني اآلالتالدرس 
 るャΓや ブΑゲバゎ:  

 .ري ‶╃دبث ب╊╃وة وبجتا『هاぇ┻و│ │┟هぇ╉ أدبئ بﾇهام『ぃ آدب《 ╊┃خ┿ぇ┽ بﾅ]╉ و 
 れΙΓや ネやヲルأ:   

  るطΒジよ れΙا┎ة ب╊ز┊ا┊ات   :آ┃┾ ╉┇‶ &ぃ┺ب ｟╇رةب╊رب┾┷ة ، ب╊&  ‶┿╅ ب╊رببいادة ( ب╊دوぇ╃╊ة ب╋┋┶ ، 

   وبحملوث) و『و ب╊دث╆┟ぇون،

 るらミゲョُ れΙاثبت   :آぇ┟╊ب╊دث┊ات وب ╉┇‶  

 れΙΓや るطシやヲよ メヱグらヨャや モشغャや ネやヲルأ:  
أن  أ〈━ │｟ذل ┢┻う ┶╋ى ┾┃ا┎ة ب╊ز┊ا┊ات و『ポ ぃدوث『ا │》╃╉ 『ذب ب╊┣┻╉ ╊┻┯ائ ب╊ز┊ا┊ة و『ذب ぅ い┷ين

  و╊╇〉 ب╊╃وة │┃┻ري ポ┃┻ري ┮ول ب╊ذثبح.ب╊┣┻╉ ب╊》ا│┉ ぅ╇ون أ╆رب ‶〉 ب╊┣┻╉ بﾇ｟ذول 

 メヱグらヨャや モشغャや  (Wi) ة╊ぉذل ┶╋ى ب｠ُぅ ب╊┣┻╉ ب╊ذي  
 جゎゅレャや モشغャや (Wo) 『╊ة ب╊┣┻╉ ب╊ذي │｟ذ╊ぉب   

 れΙΓや  モヨハ るボΑゲヅ:  
 ぇ┻┃ポري ┮ول ثثبح ب╊╃وة. │┻ري ‶╃دبث ب╊╃وة وبجتا『ها

 ΙΓや ئدやヲプれ ゅヰゎءゅヘミヱ: 

 るΒムΒルゅムΒヨャや りئدゅヘャや 

 ぃ』او‶ة ب{ ب╊╃وة╃ﾇة ب｠┟〉                                 
e

r

F

F
MA 

  

 :るΒャゅثヨャや るΒムΒルゅムΒヨャや りئدゅヘャや 

 ぃ』او‶ة╃ﾇإزب┎ة ب ぃ╋┶ إزب┎ة ب╊╃وة ‶╃┟و‶ة                                
r

e

d

d
IMA  

 Γや りءゅヘミ るャ 

 ぃ』ذول｠ﾇ100                                          〈┟｟ة ب╊┣┻╉ ب╊》ا│┉ ب{ ب╊┣┻╉ ب
i

O

W

W
e 

 (るΒヤハゅヘャや) るャΓや りءゅヘミ 

 ぃ』ةぇ╊ا┇ﾇة بぇ╇ぇ〉ا╇ぇﾇدة بピة ب‾ ب╊┿اぇ╇ぇ〉ا╇ぇﾇدة بピ100        〈┟｟ة ب╊┿ا
IMA

MA
e  

 ヮョゅワ れゅヌェΚョ  
 ة ب╊ぉة╆┿ائة بぇ╊ا┇ﾇ  ذولألن  %100 │┟اوي｠ﾇب╊┣┻╉ ب╊》ا│┉ = ب╊┣┻╉ ب  

 〈‶ ╉╂ة أぇ╃ぇ╃ﾅة ب╊ぉذولألن %100  ╆┿ائة ب｠ﾇب╊┣┻╉ ب╊》ا│┉ أ╂╉ ‶〉 ب╊┣┻╉ ب 



         

          

  
  

  وب╊┟ぇاثة. ب╊دثب┊ة‶┇╉  『ぃ بぉ╊ة ب╊يت │┃╇ون ‶〉 آ╊┃ني ぇ┟ポ┯┃ني أو أ╆┇ر │ر│｟┯ان ‶┷اً  -

  ب╊╃وة ┾╃┭│┷د ب╊｟╇رة ب╊وب┎دة آ╊ة ぇ┟ポ┯ة ╊┃┻ぇري بجتا《  -

  أ‶ا ﾉ]و┶ة ب╊｟╇ربت ┾┃┷د آ╊ة ‶ر╆｟ة ╊┃┻ぇري بجتا《 ب╊╃وة و‶╃دبث『ا -

るΒムΒルゅムΒヨャや ゅヰゎئدゅプ   :                                             21 MAMAMA   

るΒャゅثヨャや るΒムΒルゅムΒヨャや ゅヰゎئدゅプ     :                              21 IMAIMAIMA 
 

」دة ب╊┿اピدة بぇﾇ╇ا〈ぇ╇ぇة بﾇ┇ا╊ぇة ╊دثب┊ة 『وبぇピة جن┷╉ 〈┧┽ ╂┯ر 《╂╉ بﾅر╆ة بぃ┿╋ﾆ ╆｟ريبً و 〈┧┽ ╂┯ر 《╂╉ ╊ز 
 بﾅر╆ة بأل‶ا‶ぃ ┦┻ريبً  

┶》د ┦┷ود ب╊┃╉ ポدثب┊ة 『وبぇピة ┾إن ب╊┟اぅ ╁ピزぅد ب╊┿اピدة بぇﾇ╇ا〈ぇ╇ぇة ﾈا وث╊╅ ╊ز」دة ب╊╃وة ب╊يت ぅؤ┆ر Jا ب╊دوいب 
╁ぅيف ب╊┯ر 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 ヮョゅワ れゅヌェΚョ  
  ¨┟ﾄدودة ╊ذ╊╅ حي┃ات بﾊ اﾈ ةぇ╇ぇ〉ا╇ぇﾇد بピة و╆ذ╊╅ ب╊┿وبぇ╊ا┶ ━┟ぇ╊ ان┟〉いائة ب╊روب┾┵ يف ┊┟¨ ب┿╆

  ﾅرق ب╊┟┷ربت بﾅربثぅة ╊╋┏┧ول ┶╋ى ب╊┯ا╂ة أ┆》ائ ب╊ر╆ض وبﾄري.

 ┦ب╊╃دثة ┶╋ى ‶وب 『ぅد╊ ┝ぇ╊ 〈╇╊ب╊╃ا‶』 ث┺¨ أ〈』 أ┞رح ‶〉 ب╊┣خ┥ ╂┧ري ب╊╃ا‶ة و ╉ぅب╊┣خ┥ ┮و ぃ┣ﾇة ب╋
  أل〈』 حي┃ات ╊╃وة أ╆رب ╊┃┏رぅ╅ ┶ظام ب╊┟اق ╊ذ╊╅ │╇ون ب╊┿اピدة بぇﾇ╇ا〈ぇ╇ぇة ╊رب┾┷ة ┞ا╂』 أ╂╉ ‶〉 ب╊╃┧ري.

 (... رك ┎ول ╂وج ‶ر╆ز《 ب╊╃دم┏┃ぅ ب╊وثك 〈╃┯ة بث│╇از ) ╉┇‶ ان┟〉いد ‶〉 ب╊روب┾┵ يف ┊┟¨ بぅاك ب╊┷د《』  

آلة املشي البشرية

 اآلالت املركبة

ャや ラコヱ) るョヱゅボョجグャや ユジي 
(ヮムΑゲエゎ ヱأ るバプケ ユわΑ 

ホょΒツ ょヤタ (ュゅヌバャや) 

(れΚツバャや) りヲボャや ケدダョ

コゅムゎケΙや るطボル  
モタゅヘヨャや) るミゲエわヨャや リΒよ (ュゅヌバャや 

ن ┊┟¨ بい〈┟ان ‶زود いベت ぇ┟ポ┯ة ┶╋ىإ
  { ب╊》]وثت ب╊┃ا‾:ب〈ظر إثوب┾┵ 



        

          

  
  
  

  للطاقة املتعددة لالدرس األول األشكا
مب╃دبر ب╊┣غ╉ بمل｟ذول ┶╋ى │زدبد ┮ا╂』 ب╊》ظام ╊╃د در┞━ 〈ظرぅة ب╊┣غ╉ وب╊┯ا╂ة يف ب╊┿┧╉ ب╊┟اポ╁ و┶╋]━ أن 

  و│╇ون :  │╃╉ مب╃دبر ب╊┣غ╉ ب╊ذى ぅ｟ذ╊』 ب╊》ظامو  ب╊》ظام.

 ول ┶╋ى بﾄ┟¨ب╊┣غ╉ بمل｟ذ ب╊┯ا╂ة بﾅر╆ぇة ب╊》هاぇピة = ب╊┯ا╂ة بﾅر╆ぇة بポい┃دبぇピة +
WKEKE if   

  بعض أنواع الطاقات :
  るΒكゲエャや るホゅطャやるルゴわガヨャや るホゅطャや &  

 るルゴわガヨャや るホゅطャや ネやヲルأ  
 『ぇ╇ぇ〉ا╇ぇ‶ رخ┯ポ ة ئ ┮ا╂』 ب╊و┪┵  بمل( ب╊┯ا╂ة بمل┓┃ز〈ةぇポاذﾄةرو ┮ا╂』 و┪┵ بぇ〉(  

 ةぇピاぇ[ぇ╇╊ب╊┯ا╂ة بمل┓┃ز〈ة يف ب╊و╂ود . ب╊┯ا╂ة ب  

 ゅطャや  リΒよ هルケゅボョ  るΒكゲエャや るホ ،るΒよクゅイャや ノضヱ هホゅط  
るルケゅボヨャや هィヱ    るΒكゲエャや るホゅطャや  るΒよクゅイャや ノضヱ هホゅط  

ブΑゲバわャや  ¨┟ﾄر╆ة ب┎ 〈┶ 『ｻ》 ا╂ة┮ ぃ』  
┮ا╂』 خم┃ز〈』 يف ب╊》ظام 〈┃ぇ┋ة リثري 

  ╂و《 بﾄاذぇポة

ゅヰΒプ りゲをぽヨャや モョやヲバャや  ب╊┟ر┶ة–ب╊╇┃╋ة ┵ポر│┿اح –ب╊╇┃╋ة   ‶رいب  

ゅヰゎケゅشま  
ا╂』 ┎ر╆』 دبピ]ا ‶و┊｟』 ┾ぅ うو┊د ┮

  ┞ا╊｟』.

┮ا╂』 و┪┵ بﾄاذぇポة ‶و┊｟』 ┾وخ 
  『┃ｼ 『｠╊اد و┞ا《┞いوى ب┃┟‶  

キゅレシالや ンヲわジョ  
بمل┟┃وى ب╊ذى │╇ون ┶》د《 ┮ا╂』  

  ب╊و┪┵ = ┦┿ر 

ゅヰハやヲルأ  『ぇ〉دورب-『ぇ┯┒ 『ぇ〉دورب - 『ぇ┯┒  

ラヲルゅボャや  2

2
1

mvKE   mghPE   

サゅΒボャや りギェヱ  ولﾄول بﾄب 

  

  الرابع الطاقه وحفظهاالفصل



        

         

 الت الطاقة لكره تقذف راسيا ألعلى حتو

بث》اء ب╊┧┷ود أل┶╋ى │┃┏ول ┮ا╂』 بﾅر╆ة ، ب‶ا ┮ا╂』 ب╊و┪┵ = ┦┿ر  │╇ون 『》اك ┮ا╂ة ┎ر╆ةﾅظ』 ╂ذخ ب╊╇ر《 
بث》اء ب╊┟╃وط ،  ┮ا╂』 و┪┵  ب‶ا ┮ا╂』 بﾅر╆ة = ┦┿ر┶》د ب╂┧ى بر│┿اح  ﾕ┃╋╅ ب╊》ظام  ،  │درجيぇا بىل ┮ا╂』 و┪┵

 بىل ┮ا╂』  ┎ر╆』.│┃┏ول ┮ا╂』 ب╊و┪┵  │درجيぇا 
ヶゎΓや ظェال 

 ━ポ《 ر╆ة و┮ا╂』 ب╊و┪┵ = ‶╃دبربﾅر╆ة جم]وح ┮ا╂』 بﾅاط ب╃〉 ┵ぇيف مج.  

  ا╊｟ا  ب╊╇رةبث》اء ┦┷ود┞ うة ┢غぇポاذﾄو╂┽.│｟│｟ذل ب┃ぅ ر┶┃』 ┎ىت┞ 〈‶ ビ┯ 
  د ‶〉 ┞ر┶┃』. ب╊╇رةبث》اء ┞╃وطぅزぅ ボ┊و‶ うة ┢غぇポاذﾄذل ب｠│  

 طاقه الوضع املرونية/

 や هホゅط ブΑゲバゎるΒルヱゲヨャや ノضヲャ 

 ( ┮ا╂』 خم┃ز〈』 يف بぇ┃〉 ¨┟ﾄ┋ة │غري ┢╇╋』)  
 ゅヰわヤんョや リョ  

 وزب〈ة ボ┶い ب╊╃┿ز‶》┧ات  -بألرポ┯ة بمل┯ا┮ぇة  -ب╊》اポ┩ بمل┣دود  -ب╊و│ر بمل┣دود  (ب╊┯ا┾ة بمل┓┃ز〈ة يف  
 るホゅطャや れالヲエゎ サヲボャやヱ ゲゎヲャや: 

┢╇╉ ┮ا╂』 و┪┵  زن ┾ぇ』 ┶╋ىﾔ│ر ب╊و ب╊┣غ╉ بمل｟ذول ╊┟┏ボ ┾إن  』ب┾う│و  ┞┏ボ و│ر ╂وس ╊╋┓╋┽ ┶》د 
 .┮ا╂』 ┎ر╆ぇ┾ 『ぇ》د┾┵ بىل بい‶ام بىل ‶رو〈ぇ』 │┃┏ول 

 るルやゴャゅよ ゴヘボャや هらバャ ヶプ るホゅطャや れالヲエゎ:   

『ぇ╆ا╂』 ┎ر┮ ボ┟┃╇ぇ┾ ا ب╊زب〈ة┧┶ う‶ا┎  ボ┶う╊ر╆┩ بぅ  ، ة بىلぇ╆رﾅول ┊زء ‶〉 ب╊┯ا╂ة ب┏┃ぅ د ثىن  ب╊┷┧ا《┶
 بىل ┮ا╂』 ┎ر╆ぇ』 ┾ري│┿┵ ب╊ボ┶う  بملرو〈ぇة│┃┏ول ┮ا╂』 ب╊و┪┵  ┶》د‶ا │┟┃╃ぇ¨ ب╊┷┧ا، ┮ا╂』 و┪┵ ‶رو〈ぇ』 يف ب╊┷┧ا 

  /السكونيةطاقه ال
  و『ぃ  │┟]ى ب╊┯ا╂ة ب╊┟╇و〈ぇة ب╆┃┣┽ بぅ》┣┃ني أن ╊╋╇┃╋ة ┮ا╂ة

2│┟اوي ╆┃╋ة بﾄ┟¨ ‶┫روポة يف ‶رポ┵ ┞ر┶ة ب╊┫وء                         
mcE   

  

  

  

  

  



        

          

  

  الثاني حفظ الطاقة:الدرس 
 ボョヮョギ:  

و │┳╉ ﾊ┿و┲ة  حت━ شروح ‶┷ぇ》』 أي ぅ｟╃ى بج]وح  ぉ┒ر╊╃د │┷╋]━ ┞اポ╃ا أن ب╊طا╂ة │┃┏ول ‶〉 ش╇╉  
.━ポ《 طا╂ة يف ب╊》┳ام╋╊ ぃ╋╇╊ب  

 るホゅطャや ظヘェ ラヲルゅホ:  
  ﾇغ╋╁ い │┿ىن ب╊طا╂ة وい │┟┃┏دت.يف ب╊》┳ام بﾇ┷زول ب

 ュゅヌレャ るΒムΒルゅムΒヨャや るホゅطャや:  
 ﾄاثぇポة يف ب╊》┳ام )ﾉ]وح ب╊طا╂ة بﾅر╆ぇة و�ا╂』 و┪┵ ب

PEKEE    ヮムΒルゅムΒヨャや るホゅطャや ظヘェ:  
  ┶》د‶ا ぅ╃وم ┎اثس ‶ر‶ى ポر╆╉ ╆رة ╂دم أل┶╋ى い┎┱ ب╊┃ا‾:

 ぅدبポ ا╂ة ب╊و┪┵ أ╂╉ ‶ا مي╇ ة┶》د�   و�ا╂ة بﾅر╆ة أ╆رب ‶ا مي╇〉. 〉ث╆╉ ب╊╇رة │╇ون 

 〈╇ر╆ة ┦┿ر وب╊و┪┵ أ╆رب ‶ا ميﾅا╂ة ب╊و┪┵ ب{ أن │┧╉ ب� �ا╂ة بﾅر╆ة و│زثبث    .أ┆》اء ┦┷وث ب╊╇رة │╃╉ 

 ر╆ةﾅا╂ة ب� �ا╂ة ب╊و┪┵ و│زثبث    .┶》د 〈زول ب╊╇رة │╃╉ 

 ラظ أェΙ  
  ┵┪ا╂ة ب╊و� �ا╂ة بﾅر╆ة 『ぃ ب╊┟ر┶ة )  h(  بﾇ┃┏╇¨ يف    ). v( 『و بいث│┿اح وبﾇ┃┏╇¨ يف 

 『╂ا� �ا╂┃』 بﾅر╆ぇة ب╊ز」ثة يف    و┪┵ ب╊》┳ام بﾇغ╋╁ بﾇ┷زول =ب╊》╃┥ يف 

  ブΑゲバゎるΒムΒルゅムΒヨャや るホゅطャや ظヘェ:  
ﾉ]وح ب╊طا╂ة بﾅر╆ぇة و�ا╂』 ب╊و┪┵ يف ب╊》┳ام ╂｟╉ و╂وح بﾅدت │┟اوى ﾉ]وح ب╊طا╂ة بﾅر╆ぇة و�ا╂』 ب╊و┪┵ يف 

  ب╊》┳ام ポ┷د و╂وح بﾅدت 

 るΒムΒルゅムΒヨャや るホゅطャや ظヘェ ラヲルゅホ:  
ネゅヘゎケや ヵأ ギレハ   PEKEPEKE      ゲآخ ネゅヘゎケや ギレハ  

  

ルゅプ ュゅヌレャや ヴヤハ ヮΒィケゅخ りヲホ れゲをや やクや:ヶヤΑ ゅヨミ りヲボャや ログワ モشغ ブΒضル ゅレ 

ネゅヘゎケや ヵأ ギレハ   PEKEWPEKE      ゲآخ ネゅヘゎケや ギレハ  
  
  
  
  
  



        

          

 طΒジらャや メヱギレらャや ヶプ るホゅطャや れΙヲエゎ ヴヤハ メゅんョ )  ( るΒムΒルゅムΒヨャや るホゅطャや ظヘェ أギらョ : 

┾إن ╆ر│』 ┶ند م┟┃وى ب┞ناد م┷ني ي╇ون هلا ┮ا╂ة  د ポدء ب『┃زبز ب╊｟ندول┶ن
،┶ندما ي┃┏رك │زدبد ┮ا╂ة بحلر╆ة و│╃╉ ┮ا╂ة وض┵ ╆｟رية و┮ا╂ة ┎ر╆ة = ص┿ر 

  ب╊وض┵ مرورب ポن╃┯ة بألص╉ وポ┷د『ا حيدث ب╊┷╇┝ و『╇ذب....

   ェΙヱ ヶャゅわャや ヶルゅΒらャや ユシゲャや リョظ 

�ا╂』 ب╊و┪┵    〈╃ط』. ┶》د ب┶╋ى�ا╂』 بﾅر╆ة ┶》د ب┞┿╉ 〈╃ط』 = 

  ラやギボプヮムΒルゅムΒヨャや るホゅطャや:  
  و┏┃│ い ا╂ة   ل┶》د‶ا │ر│د ╆ر《 ┶〉 ┞ط┍ بألثض� �ا╂┃ها بﾇرو〈ぇة ب{   ╉╆

�ا╂』 ┎ربثぅة┎ぇ┅  ┎ر╆ぇة   و┦و│ぅ 『ぇ┃┏ول جزء ‶〉 ب╊طا╂ة بぇﾇ╇ا〈ぇ╇ぇة ب{ 

  ┱┎いوبءﾈوجوث ‶╃او‶』 ب ボ｠┟ポ ┽╂و┃ぅ ذب ب╊｟》دول ب{ بنポاؤل │ذ┫│ 
  حتليل التصادمات

د ثثب┞ة ب╊┃┧اثم ポني بألج┟ام بﾇ┓┃╋┿ة وجد أن ب╊طا╂ة بﾅر╆ぇة │زثبث أو│╃╉ أو │┳╉ 》ポ  『┃ポ┷د ب╊┃┧اثم و‶〉 ┶》
: ぃ』ة أ〈وبح و┆う┆ ن ╊╋┃┧اثمラ ا مي╇〉 ب╊╃ول《』  

ラゲヨャや ュキゅصわャや  ラゲヨャや ベヲプ ュキゅصわャや  
ヵケゅイヘルΙや  ルヱゲヨャや ユΑギバャや ュキゅصわャやる  

『ぇ┾ غري┃│ い و ب╊┃┧اثم ب╊ذي』
  ب╊طا╂ة بﾅر╆ぇة

『و ب╊┃┧اثم ب╊ذي حيدت ┾ぇ』 ز」ثة 
  يف  ب╊طا╂ة بﾅر╆ぇة ポ┷د ب╊┃┧اثم

『و ب╊┃┧اثم ب╊ذي │╃╉ ┾ぇ』 ب╊طا╂ة 
    بﾅر╆ぇة

メゅんョ:〈‶ و┶ة《┧ﾇبألج┟ام ب
 ╅ぇ┃┞う｠╊ث وب╊زجات أو بいب╊┿و

ボ╋┧╊ب (اثثوぇ╋ポ اثم ╆ريت┧│ )  

メゅんョ:    غوح┫‶ ┩ポ》 تう┿〉ب
  .ポني ج┟]ني

メゅんョ:   〈‶ و┶ة《┧ﾇبألج┟ام ب
   .《┶]ة أو ╊زجة ‶┇╉ ب╊طني‶وبث 

     KEKE   

  =  ╂｟╉ ب╊┃┧اثم    ポ┷د ب╊┃┧اثم

KEKE       

  ╂｟╉ ب╊┃┧اثم    ポ┷د ب╊┃┧اثم  
KEKE       

  ╂｟╉ ب╊┃┧اثم    ポ┷د ب╊┃┧اثم  
ヮョゅワ れゅヌェΚョ:  

 خ ب╊طا╂ة╊ز┒¨ بうة أ」 ╆ان 〈و┶』 خب┆う┇╊وح يف ب╊┃┧اث‶ات ب┿ﾊ ون╇ぅ  

 (اثبتぇ┟╊ا حيدت يف │┧اثم ب[╆) ةぅة و┎ربثぇ│ا╂ة ┦و�  │╃╉ ب╊طا╂ة بﾅر╆ぇة ╊┃┏ول جزء ‶》ها ب{ 
  

 



         

         

  
  
  

  درجة اUرارة والطاقة اUرارية:الدرس األول 
 『ذب) ┎ぇث │┟┃┓دم ╂وب〈ني ┶╋¨ ب╊دぅ》ا‶ぇ╇ا بﾅربرぅة┞وخ 〈درج x 『ذب ب╊┿┧╉ ب╊┷う╂ة ポني بﾅربرة وب╊┣┻╉ (

  .ぇ┻┣│ x╉ ب╊╃┯اربت وبﾇ┧ا〈┵ بﾇ┟┃┓د‶ةx │┯وぅر أدبئ ب╊ثう┊ات وب╊┯اピربت وبحملر╆ات ب╊｟┓ارぅة ب╊┷╋¨ 

  :اUرارية ) بالطاقةVاصة( ابعض اWصطلحات 
 るΑケやゲحャや ゅムΒョゅレΑギャや : ة ب{ أ┢╇ال أ┒رى ╊╋┯ا╂ةぅربرﾅت ب╊┯ا╂ة بいوｼ درب┞ة ぃ』.  
  るΑケやゲحャや るホゅطャや: ادةﾇات بブぅزﾄ ةぇ╋╇╊ب╊┯ا╂ة ب ぃ』. (اتブぅزﾄد ┶╋ى ┶دد ب[┃┷│). 
 りケやゲحャや るィケキ :  و┞┭ ب╊┯ا╂ة ╊╇╉ ┊زب┃‶ ぃ』.     د ┶╋ى ┶دد ب[┃┷│ い)ぅزﾄ.(ات أو ب╊ذربتブ  

  │┷┃]د ┶╋ى ‶┃و┞┭ ب╊┯ا╂ة بﾅر╆ぇة ╊╋┋زブぅات دب┒╉ بﾄ┟¨ ┾╃┭  و

  ょヤダャや ユジイャや リΒよ るルケゅボョ コゅピャやヱ  モもゅジャやヱ: 

 キケゅらャや ユジイャやヱ リカゅジャや ユジイャや リΒよ るルケゅボョ: 

 اUراري القياس

بﾅار 〈┿┟ها ب╊يت ぅ╇┃┟｟ها  ╆]ぇة بﾅربرة ب╊يت ぅ┿╃د『ا بﾄ┟¨  و│╇ون‶〉 بﾄ┟¨ بﾅار ب{ بﾄ┟¨ ب╊｟ارد بﾅربرة │》┃╃╉ 
 〉╊┃و┦ぇ╉.┶》د ╂ぇاج در┊ة ┎ربرة ┊┟]╅ │》┃╃╉ ب╊┯ا╂ة بﾅربرぅة ‶〉 ┊┟]╅ ب{ ‶╃ぇاج بﾅربرة  ┾]ثうً بﾄ┟¨ ب╊｟ارد 

  るャゅヵケやゲحャや ラやゴゎΙや: 

 ┍｠┧ぅ ا╊ة ب╊يتﾅب ぃ』』ون  ا┶》د╇ぅ ني ┊┟]ني ‶┃┟اوي وポ ربرة 〈┿┟ها‶┷دل │د┾╁ ب╊┯ا╂ةﾅني در┊ة ب[┟ﾄب う╇╊. 

  ィヱるルケゅボヨャや  ょヤダャや  モもゅジャや  コゅピャやه 
れゅゃΑゴイャや テよやゲゎ りヲホ ةぅة  ‶┃و┞┯ة ╂و┿ぇ┷┪  

 るΒレΒらャや れゅプゅジヨャや  رية  ‶┃و┞┯ة ┦┻رية ┊دب｠╆  

れゅゃΑゴイャや るミゲ  ┃』ةبぇ┷┪ة ‶وぅة زبزぇ╊ة ب〈┃╃اぅة  ب『┃زبزぇピوب┣┶  

るルケゅボヨャや هィヱ リカゅジャや ユジイャや  キケゅらャや ユジイャや  
コゅビ   

  ゅハヱ モカやキء

┞ر┶ة ┎ر╆ة بﾄزブぅات │زدبد ┾ا╊┫┻┭ ぅزぅد 
 ┶╋ى ┊دربن ب╊و┶ائ بﾅاوي ╊╋┻از (متدد)

╃╉ ┾ا╊┫┻┭ ぅ╃╉ ┶╋ى │┞ر┶ة ┎ر╆ة بﾄزブぅات 
  ┊دربن ب╊و┶ائ بﾅاوي ╊╋┻از (ب〈╇]اج)

 ユジィょヤ  
بﾅر╆ة بい『┃زبزぅة ﾄزブぅات بﾄ┟¨│زدبد

  ب╊┧╋ポ ボز」دة در┊ة بﾅربرة

 ¨┟ﾄات بブぅزﾄ ةぅزبز┃』いر╆ة بﾅب ╉╃│
  ب╊┧╋ｹ ボ┿┩ در┊ة بﾅربرة

 الفصل اVامس الطاقة اUرارية



         

          

 : ييس درجة اUرارةمقا

  ポ┃┻ري در┊ة بﾅربرة ‶ث╉ : x بﾇادة │┃┻ري│┷┃]د ┶╋ى ┒ا┦ぇة ‶┷ぇ》ة  ب╊يت│╃اج در┊ة بﾅربرة ポوب┞┯ة ب╊رت‶و‶رتبت 

 .ぃ╃｠ピب╊رت‶و‶رت ب╊╇┏و‾ وب╊ز x ربرة ╆]اﾅري در┊ة ب┻┃ポ ¨┋ﾅري ب┻│  

 .ب╊رت‶و‶رت ب╊｟╋وري x ربرة ╆]اﾅري در┊ة ب┻┃ポ ري ب╊╋ونぇ┻│  

 أ ヂバよザΒΑゅボヨャや ネやヲル:  
 サヲΒジヤシ サゅΒボョ  ة ╊در┊ةぇ‶وぇ╊ا┞ات بぇ╃╊ب x دぇ┿‶

ب〈ظر  ┺ري ┶]╋x ぃ بﾇ┟اピ╉ ب╊┷╋]ぇة و بﾈ》د┞ぇةو  بﾅربرة
ب╊》╃┯ة ب╊┟┿╋ى ( ｻ]د بﾇائ ) وب╊》╃┯ة  ني┶و  ┶╋ى ب╊ر┞¨

  ( ┺╋ぇان بﾇائ ) ب╊┷╋ぇا

 リヘヤミ サゅΒボョ ةぇ┞د《ﾈة بぇ[╋┷╊ب ╉ピا┟ﾇب x ぃ╋[┶  ب〈ظر
ى ( ｻ]د بﾇائ ) وب╊》╃┯ة ب╊》╃┯ة ب╊┟┿╋ ني┶و  ┶╋ى ب╊ر┞¨

  ( ┺╋ぇان بﾇائ ) ب╊┷╋ぇا

 リヘヤミ ヱ サヲΒジヤシ リΒよ るホΚバャや: 

  TK=TC+273)            + در┊ة ┞╋┟ぇوج = در┊ة ╆╋┿〉صضص( 
キやヲヨヤャ るツヘガレョ りケやゲ れゅィケキ ヴャや メヲヲャや ベゲヅ 

  .ب┞┃┓دبم ┒┧اぇ┷‶ ┥ピ》ة ╊╋]وبد ب╊┧╋｟ة -ص       .ｼوぅ╉ ب╊┻ازبت ب{ ┞وبピ╉ - ص
 ةيرارUا ةقاطلا قفدتو ةرارUا

 ヅゲベ やルわボゅメ やャحゲやケり:  
 モΒヲわャゅよ りケやゲحャや メゅボわルや: ( ب╊┿╋زبت ) وب‶دﾄب w  اتブぅزﾄب『┃زبز ب ╁ぅرت‶و ‶رت ╊ب {ب ╅]┟┊ 〉‶(.┶〉 ┮ر(  

 モヨحャゅよ りケやゲحャや メゅボわルや:  ┵ピوبﾇب wاتブぅزﾄب〈┃╃ال ب ╁ぅب ني┓┟│( .┶〉 ┮رﾇئا(  

 ネゅバإلشゅよ りケやゲحャや メゅボわルや: ب╊┿ربغ و w  ةぅادﾇةبألو┞اح بぇ┟ぇ┮ة ‶و┊ات ╆هرو‶┻》اブぇ』 ب╊ ةر بر ┎(.┶╋ى┣[┝(  

ヱゎムヲラ ミヨΒる やャحゲやケり やャヨムわジらる أヱ やャヨヘボヲキり ) やャヨレボヲャる Q (      TmCQ   
るャヲボレヨャや りケやゲحャや  ¨┟ﾄاوي ╆┃╋ة ب┟│m  ةぇ┶ربر│』 ب╊》و┎ x ةポرو┫‶C 『│ني در┊يت ┎ربرポ ب╊┿رخ xوT.  

 ョボギやケやャゴΑゅキり プヶ キケィる ゲやケり ィジユT Αバわヨギ ハヤヴ:  ╆┃╋ب ةﾄ┟¨  دا‶ حو 〈و│『   
 Αケやゲحャや るバジャや( るΒハヲレャや りケやゲحャや ) るΒハヲレャや る C:   

   و┎دة ب╊╇┃╉ ‶〉 『ذ《 بﾇادة در┊ة وب┎دة┃┟｟ها بﾇادة ╊رت│┿┵ در┊ة ┎ربرة 『ぇ[╆ ぃة ب╊┯ا╂ة ب╊يت ボﾒ أن │╇
ヱギり ホΒゅシヰゅ:      J /  Kg . K 

ホゅルヲルヰゅ:             
Tm

Q
C   



         

         

  اWسعر
 هョやギガわシや ( هレョ チゲピャや )  

  . ╂ぇاج ب╊┃┻ري x ب╊┯ا╂ة بﾅربرぅة

『》اك ‶┟┷ربت أ┒رى │┟┃┷]╉ ╊╃ぇاج ب╊┃┿ا┶うت (
  )]ةوحم┃وى ب╊┯ا╂ة x بأل┮┷ –ب╊╇ぇ[ぇاぇピة 

 ょΒミゲわャや:  ╉╇┣╊ب╊ذي أ‶ا‶╅ ب〈ظر ب  

 هヤヨハ أギらョ:  
  ┎┿ظ ب╊┯ا╂ة x ب╊》ظام بﾇ┻╋╁ وبﾇ┷زول

┾إذب ┾╃د ب╊》ظام  A,B┾]ثう بذب ╆ان دب┒╉ بﾇ┟┷ر 〈ظا‶ني 
A زئ ‶〉 ب╊┯ا╂ة ب╆┃┟｟ها ب╊》ظام┊B  ث │╇ون ب╊┯ا╂ةぇｸ

EEثابت :  ب╊╇╋ぇة 》ポ┃』 وぅ╇ون BA   

 るホゅطャや ظヘ ゲバジヨャや モカやキ  :  
  │┟اوي ‶╃دبر 》B  ━ポ‶┫ا┾ا ب╊ぇها ب╊┯ا╂ة بﾅربرぅة ╊╋┋┟¨  Aب╊┯ا╂ة بﾅربرぅة x ب╊》ظام بﾇ┻╋╁ وبﾇ┷زول ╊╋┋┟¨ 

 モヨバャや ゥゲش:  
 .〈╇أ╂╉ ‶ا مي ぃ┊ارﾆب ┭ぇ┏[╋╊ ال ب╊┯ا╂ة╃┃〉ون ب╇ぅ ثぇ┎ ر ‶┷زول متا‶ا┷┟ﾇون ب╇ぅ  

  ا.درجة ‶ع╋وم ‶〉 املاء ا╊بارد  ‶عي》ه〈ضع داخ╉ املسعر ك]يةLحرار  

 .ر┷┟ﾇة دب┒╉ بぇ╊ة ┶》د در┊ة ┎ربرة ┶ا《ぇ┷‶ ة╋┃╆ ┵┫〉  

 .ة ╊╋]ادةぅربرﾅب╊┯ا╂ة ب x ب╊┃┻ري ボ┟ﾓ ادة ╊╋]ائ مثﾇب 〈‶ ( ودة╃┿ﾇب ) ربرةﾅب ╉╃┃《│  

 リΒョゅヌレヤャ るΒもゅヰレャや りケやゲحャや るィケキ ゆゅジحャ ラヲルゅホ جゅわレわシや  
0   BA EE     ثابتEE BA   

0 BA QQ             TmCEQ      

0 BBBAAA TCmTCm  

 〈┶ ┩ぅو┷┃╊〈if TTT  أن ┉┃《ぅ اد╊ة┷ﾇو┾╅ بأل╂وبج و┎╉ ب   
BBAA

BBBAAA
f

CmCm

TCmTCm
T

 
 

 

  درجة اUرارة والكائنات اUية
 ┟╊ب╊┣┓┥ ب x ا｠ぅر╃│ 『┃ポ《 ان┟〉いدر┊ة ┎ربرة ┊┟¨ ب ¨ぇ╋ة ضصぅوブ‶ در┊ة.  

 ( ةぇ╋┏┟╊ث╉ ب‶ ) ة┯ぇة بحملブぇ｠╋╊ وب《ت │┃┻ري در┊ة ┎ربرة أ┊┟ا‶ها │｟┷اぇﾅب ┩┷ポ اك《』.  

 ぇ┎ 『┃ポ《 ت در┊ة ┎ربرة أ┊┟ا‶ها》وبぇﾅب ┩┷ポ اك《』در┊ة ┎ربرة أ┊┟ا‶ها ث x ¨╇┏┃│  ا ، و│╋┋أぇ╋┒دب
  ( ‶ث╉ ب╊┫┿ادح ). ب┎ぇث ぅ い》┓┿┩ ‶┷دل ب╊┃]ثぇ╉ ب╊┻ذبぃピ بخن┿اً┪ا ╆｟ريً  ╊╋｟ぇات ب╊┣┃وي



         

          

  تغري حالة املادة و قوانني الديناميكا احلرارية لثانياالدرس 
 ヮョギボョ  

‶〉 ┎ا╊ة ب{ أ┒رى 〉ث│┿اح دث┊ة │┃┏ول بﾇادة  و ┺ازぅةو  ┞اピ╋ةو  ┦╋｟ة ‶》ها ┎اいت ╊╋]ادة ╊╃د ┶╋]━ أن
 بﾅربثة و┞وخ 〈دثس ぇ╋[┶ ┩┷ポات ب╊┃┏ول ب╊┃ا╊ぇة :

  رعملية االنصها
  ブΑゲバゎケゅヰダルΙや:  

 .ة ب╊┧╋｟ة ب{ بﾅا╊ة ب╊┟اピ╋ة ポ┃أ┆ري بﾅربثةｼول بﾇادة ‶〉 بﾅا╊
  るィケキケゅヰダルΙや  

   .『ぃ ب╊دث┊ة ب╊┇اポ┃ة ب╊ぅ ｰ｟دأ بﾄ┟¨ ┶》د『ا x ب╊┃┏ول ‶〉 بﾅا╊ة ب╊┧╋｟ة ب{ بﾅا╊ة ب╊┟اピ╋ة

  るΒヤヨハ ゲΒسヘゎケゅヰダルΙや  

بثة │زぅد ┮ا╂ة بﾇادة ب╊┧╋｟ة │┃╇ون ‶〉 ┊زブぅات x ┎ا╊ة ┎ر╆ة ب『┃زبزぅة ┎ول ‶وب┪┷ها ╆╋]ا زبدت دث┊ة بﾅر 
بﾅر╆ة ﾈا و │زぅد ┞┷ة بい『┃زبزة ┎ｯ دث┊ة بい〈┧هاث │┧｟┍ بい『┃زبزبت ╆｟رية ب{ بﾅد ب╊ذي ぇ┾ ¨┃ぅ』 ╆┟ر 

  .x ┎دود بぇﾅز ب╊ذي ぅ┣┻╋』 ب╊┟اピ╉ب╊ربポ┯ة بﾄزぇピة ب╊ｼ ｰ┿ظ بﾄزブぅات x ‶و┪┷ها و │┧｟┍ ┎رة 

 ) ケゅヰダルΘャ るレョゅムャや りケやゲエャや
f

H( 

  .‶〉 بﾇادة ‶〉 بﾅا╊ة ب╊┧╋｟ة ب{ ب╊┟اピ╋ة دون │┻ري دث┊ة بﾅربثة 1Kg╊┃┏وぇ[╆ ぃ』  ╉ぅة بﾅربثة ب╊うز‶ة
  モثョ ギΒヤイャや ケゅヰダルΙ るレョゅムャや りケやゲエャや :  

 ╉ぅز‶ة ╊┃┏وう╊ب╊┯ا╂ة ب ぃ』1Kg  x دぇ╋ﾄب 〈‶ك273K ب╊دث┊ة ┝┿〉 x ب{ ‶ائ.  

  るΒヨミ ラヲルゅホ ケゅヰダルΘャ るョコΚャや りケやゲエャや 

 m Hf Q =                           ┧هاث╊う〈بﾅربثة ب╊╇ا‶》ة × ╇┃╋ة ب╊= 
  عملية الغليان

 :ラゅΒヤغャや ブΑゲバゎ  

  .بﾅا╊ة ب╊｟┓اثぅة ポ┃أ┆ري بﾅربثة ｼول بﾇادة ‶〉 بﾅا╊ة ب╊┟اピ╋ة ب{

  ラゅΒヤغャや るィケキ 

  .ب╊┇اポ┃ة ب╊ぅ ｰ｟دأ بﾄ┟¨ ┶》د『ا x ب╊┃┏ول ‶〉 بﾅا╊ة ب╊┟اピ╋ة ب{ بﾅا╊ぇة ب╊｟┓اثぅة بﾅربثةدث┊ة 
  ゲΒسヘゎ ラゅΒヤغャや るΒヤヨハ 

ポ┷┩ بﾄزブぅات ╊』 ┮ا╂ة ┎ر╆ة ┶ا╊ぇة ┾┃زدبد ┞ر┶┃ها ┾┃رتك وぅ╇ون │┃┏رك ┊زブぅات ب╊┟اピ╉ ┎ر╆ة ┶┣وبぇピة 
و ╆╋]ا زبدت دث┊ة بﾅربثة │زぅد ┮ا╂ة بﾅر╆ة ╊╋┋زブぅات ┾ぇزぅد  〉╊｟┓رب╊┟┯┍ و Lرب و │┷رخ 『ذ《 بﾅا╊ة 

   (ب╊┃｟┓ري). رب ‶┷دل ╊╋هروبب╆┶》د『ا ぅ╇ون ب╊ｰ ‶┷دل 『روJا ┎ｯ │┧╉ ب{ دث┊ة ب╊┻╋ぇان 

  



         

          

 ) ゲガらわヤャ るレョゅムャや りケやゲエャや
V

H( 

 ╉ぅز‶ة ╊┃┏وう╊ربثة بﾅة بぇ[╆ ぃ』1Kg  ربثةﾅة دون │┻ري دث┊ة بぅة ب{ ب╊｟┓اث╋ピا╊ة ب╊┟اﾅادة ‶〉 بﾇب 〈‶ 
  ءゅヨャや ゲガらわャ るレョゅムャや りケやゲエャや : モثョ 

 ╉ぅز‶ة ╊┃┏وう╊ب╊┯ا╂ة ب ぃ』1Kg  x ائﾇب 〈‶ك273K 〉 x اثｹ }ب╊دث┊ة ب ┝┿  

  るΒヨミ ラヲルゅホゲガらわヤャ るョコΚャや りケやゲエャや              
 Q = m HV                             بﾅربثة ب╊╇ا‶》ة ╊╋┃｟┓ر× = ╆┃╋ة 

  
れゅظェΚョ  

╊┃┏وぅ╋』 ب{ ‶ادة ┦╋｟ة و │┣ري  Q = - m Hf┶》د‶ا ぅ┃┋]د ب╊┟اピ╉ ┾ا〈』 ぅ┿╃د ╆]ぇة ‶〉 ┎ربث│』 │┟اوي  - ص
ﾅاثة ب╊┟ا╊｟ة ب{ بن ب┢いبぃ┊اثﾆب ┭ぇة ب{ بحمل《ぇ┷╊ربثة │》┃╃╉ ‶〉 ب.  

   Q = - m HV┶》د‶ا ぅ┃╇ا┆┽ ｹاث ب{ ┞اピ╉ ┾ا〈』 ぅ┿╃د ╆]ぇة ‶〉 بﾅربثة ‶╃دبث『ا  - ص

 ╊｟┷┩ بﾇوبد   VHو بﾅربثة ب╊╇ا‶》ة ╊╋┃｟┓ر  ぅfH｟ني بﾄدول ب╊┃ا‾ ぇ╂ ┩┷ポ¨ بﾅربثة ب╊╇ا‶》ة ╊う〈┧هاث  
  

  
  

  



         

          

  ية القانون االول للديناميكا احلرار
╆]ぇـة ‶ـ〉   وب╆┃┟ـボ╊ـدぅ》ا ┺ـاز حم┧ـوث w ب┞ـ┯وب〈ة ‶ـزودة ｺ╇ـ｟┝ ( ┶ـدمي بい┎┃╇ـاك) أن 〈┿رض 

و ぅ┃┏ــرك  ΔU┮ا╂┃ــ』 ب╊دب┒╋ぇــة  │ــزدبددث┊ــة ┎ربث│ــ』 و〉╊┃ــا‾  │ر│┿ــ┵┾┟ــوخ   Q ب╊┯ا╂ــة بﾅربثぅــة
ب╊┻ــاز وب╊┷╇ــ┝ ┶》ــد‶ا ぅ┿╃ــد  ポ Wــذل ┢ــ┻う‶┟ــا┾ة ┾╋ــذ╊╅ ぅ╃ــال 〉ن ب╊┻ــاز  ╊╋┓ــاثتبﾇ╇ــ｟┝ 

╊╋ــدぅ》ا‶ぇ╇ا  لو┎┟ــボ ╂ــا〈ون ポ╃ــائ ب╊┯ا╂ــة مي╇ــ〉 ┦ــぇا┺ة ب╊╃ــا〈ون بゅو  ぇــ』 ┢ــ┻うً وぅ｟ــذل ┶╋ ┎ــربثة
  بﾅربثぅة ╆ا╊┃ا‾ :

  るΒッゅΑゲャや るغΒダャや:  
ΔU = Q - W 

 :ラヲルゅボャや صル  
  ب╊ذي ぅ｟ذ╊』 بﾄ┟¨. ب╊┣┻╉ - بﾇ┫ا┾ة ب{ بぇ[╆  ¨┟ﾄة بﾅربثة=  (ب╊┯ا╂ة ب╊دب┒╋ぇة)  ب╊┃┻ري x ب╊┯ا╂ة بﾅربثぅة

 れゅظェΚョ  
 ╃╊د ب┷ぅا┺ة أ┒رى ╊╃ا〈ون ┎┿ظ ب╊┯ا╂ةぇ┦ ولゅا〈ون ب.   

 : ╉ة ‶ثぅاك أ┢╇ال أ┒رى ‶〉 ب╊┯ا╂ة │┃┏ول إىل ┮ا╂ة ┎ربر《』  

،   ╆هرぇポة (بملدفأة) ، ┪وぇピة (┪وئ ب╊┣]┝) ‶ぇ╇ا〈ぇ╇ぇة ( بمل┫┓ة ب╊يت أ‶ا‶╅)
  و『ذ《 ب╊┃┏والت ┞ه╋』 ╊╋┻اぅة.( ب╊｟》زぅ〉 وب╊┻از )  ╆ぇ[ぇاぇピة

  ةぅربثﾅب╊┯ا╂ة ب ╉ぅوｼ ボ┷┧╊ب 〈‶ةぇ╇ぇ〉ا╇ぇ‶ }(┎اث و 〉ثد)‶┇╉  ب ┽ぇ╇ﾇب 
 القانون الثاني للديناميكا احلرارية 

إذب │ر╆━ ╆و〉 ‶〉 ب╊┣اي ب╊┟ا┒〉 يف و┞┭ 〉رد ملاذب ال │》┃╃╉ بحلربرة ‶〉 ب╊و┞┭ ╊╋╇وب ┶╋ى ب╊ر┺¨ ‶〉 أن 『ذب ال 
  ئ لぅ┃┷ارض ‶┵ ب╊╃ا〈ون بألو 

   .اين ╊╋دぅ》ا‶ぇ╇ا بحلربرぅة ب╊ذي حيدد بجتا《 ب〈┃╃ال ب╊┯ا╂ة╊╋رد ┶╋ى إجاポة 『ذ《 بأل┞ブ╋ة د┶》ا أوال 〈درس ب╊╃ا〈ون ب╊ث

 ラヲルゅボャや صル:  ا《 بحملا┾ظｻب x ريｻ ةぇ┷ぇ｠┯╊ات بぇ╋[┷╊بو ز」د│』ب ぃ╋╇╊رتويب ب〉いة ┶╋ى ب. 
  ブΑゲバゎ) ヶよヱゲわルΙやS(  : ب╊》ظام 『و x اس ╊╋┿و┪ىぇ╂ 〈┶ اثة｠┶.  

 ヮظェΚョ :   

  ポذل بうً┻┢ ¨┟ﾄ ‶┵ ┆｟اLا 〉╊ر┺¨ ‶〉 ぅ い┃┻ري و  هاぅ ┧╃《ポ╃╉و ポز」دة دث┊ة ┎ربثة بぅ  ¨┟ﾄزدبد بい〈رتويب

  ヶプ ゲΒغわャや ラヲルゅホ  ヶよヱゲわルΗやS                                                 
T

Q
S   

  ┶╋ى دث┊ة ┎ربثة بﾄ┟¨ 〉╊╇╋┿〉 』ي ╆]ぇة بﾅربثة بﾇ┫ا┾ة ╊╋┋┟¨ ‶╃┟و‶ب╊┃┻ري x بい〈رتويب ぅ┟او 
 ギェヱヶよヱゲわルΗや سゅΒホ り        :〈┿╋╆ / ول┊ 

 



         

          

  )احملرك احلرارياآللة احلرارية (
 ヮレョ チゲغャや  

  .ポ┧وثة ‶┟┃]رةｼوぅ╉ ب╊┯ا╂ة بﾅربثぅة ب{ ‶ぇ╇ا〈ぇ╇ぇة 

 りケゅΒسヤャ ヵケやゲエャや ポゲエヨャや :ヶヤΑ ゅョ ょヤطわΑヱ  
 .『《‶ ربثةﾅاج ب┧┃‶い دثب ثب دث┊ة ┎ربثة ‶ر│┿┷ة┧‶ 
  ┥┃رخ.‶┧دثب ثب دث┊ة ┎ربثة ‶》┓┿┫ة مي┧ﾇى ب[┟ぅربثة وﾅب 
 ╉┻┢ }ة بぅربثﾅب╊┯ا╂ة ب ╉ぅة ╊┃┏و╃ぅر┮ (┝ポا╇ﾇب) .  

  モヨハ ゥゲشりケゅΒسヤャ ヵケやゲエャや ポゲエヨャやجう┿╊ظر ب〉 : 
  ヵケやゲエャや ポゲエヨャや りءゅヘミ  

 ぃ┊ني ‶ا │｟ذ╊』 بحملر╆ات ‶〉 ┢┻╉ ┒اثポ ب╊》┟｟ةW  ة╊ゃ╊ اة┯┷ﾇة بぅربثﾅب‾ ب╊┯ا╂ة بQH   ل دوثة ╆ا‶╋ةう┒ 

HQ

W
E 

  

 :ヮョゅワ れゅظェΚョ  
 و┊د حمرك حيول ب╊┯ا╂ة ╆╋ها ب{ ┢┻╉ أو ┎ر╆ة 《┾┷ةぅ い  

  د ‶〉 و┊ود ┮ا╂ة ‶┿╃ودةポい بحملر╆ات ┵ぇمج xQL( ة┷ピا┪ )  

  ╉[┷ぅ ري┶》د‶ا┻┃│ い ة ╊╋]┏ركぇ╋┒ة ┾إن ب╊┯ا╂ة ب╊دب[ピوثة دب┧ポ بحملرك ΔU = 0          0 = Q - W  

  W = Q = QH  - QL     بحملرك 『و╊ذب ぅ╇ون ب╊┣┻╉ ب╊ذي ぅ｟ذ╊』 

  
  املضخات احلرارية

〉ثد   أ〈』 ‶〉 بぇ┏┃┟ﾇ╉ ┶]╉ آ╊ة ┎ربثぅة مت┃┥ بﾅربثة ‶〉 ‶┟ـ┃ودح ╊╋دぅ》ا‶ぇ╇ا بﾅربثぅة ╊╃د دث┞━ x ب╊╃ا〈ون ب╊┇اين
  ╊╃د مت │┧》ぇ┵ 『ذ《 بぉ╊ة ومسぇ━ ( بﾇ┫┓ة بﾅربثぅة ) دぅ》ا‶ぃ╇ぇ و│┷┯ぇها ﾇ┟┃ودح ┞ا┒〉  بΓ い┪ا┾ة ┢┻╉

  ゎ : ( ゅヰレョ チゲغャや) ゅヰヘΑゲバ  
ぃ آ╊ة ｼول ب╊┣┻╉ بぇﾇ╇ا〈ぃ╇ぇ ب{ ┮ا╂ة ┎ربثぅة『 
 : ゅヰャ るヤثョة   أぇピ〈ة ب╊╇هر┊う┇╊ب–  ┽ぇ╇ﾇا《 –بぇﾇربدة بポ  

 :るガツヨャや モヨハ ゥゲج أو ب╊╇┃اب  شう┿╊ب〈ظر ب  
 : ゅヰハやヲルأ   ( دぅو┪┵ ب╊┃رب x ┽ぇ╇‶ ) دぅة │┷]╉ ┶╋ى ب╊┃رب┓┫‶   

 )ة ) ‶┫┓ة │┷]╉ ┶╋ى ب╊┃┟┓نيブ┾و┪┵ ب╊┃د x ┽ぇ╇‶   

  بｻا《 بﾅربثة x ب╊》و┶ني  ب╊┟اポ╃ني  │╇ون ‶〉 بﾇ┟┃ودح ب╊｟اثد ب{ بﾇ┟┃ودح ╊╋┟ا┒〉



          

          

  
  

  

  :خصائص املوائعالدرس األول 
 ) وب╊┻از (بﾈوبئ ‶┇うً)بﾇائ ‶┇うً (ب╊┃د┾╁) وい │┃┓ذ ┢╇う حمدثًب ‶┇╉ ب╊┟اピ╉ ( ببﾇاピ┵ 『و أي ‶اث《 ╂اポ╋ة ╊ぇ┟〉うا

ぇ┎ ╉┻┣│ いزب و╊ﾈ ┝ぇا ╂وة جتاثب │رポ┯ها  مي╇〉 ب┶┃｟اث ┊زブぅاLاب╊يت و┞وخ 〈دثج يف 『ذب ب╊┿┧╉ بﾇوبピ┵ بﾇ┇ا╊ぇة 
┫┷ポ ┵‶.┩┷｠╊ا ب  

  الضغط يف املوائع:

  الضغط اTوي:
ぅ┷وبئ  〉‶ ثو ]┶ وزن  لثاﾈبぅ ى ┞┯┍ بألثض ر┆ؤ╋┶.  

╂ぇ[┃『 │┷ر ╃│ لثاぅ｠105 ا
× 1.1 〉ぇ صرت‶ / 〉│و

.  

 .N 10يف ╆╉ ┞¨ ‶رポ┵ ‶〉 ┞┯┍ بألثض ぅؤ┆ر ب╊┻うخ بجلوي ポ╃وة ‶╃دبث『ا  
 .آثب〈》ا ┶》د‶ا 〈ر│┿┵ يف ب╊┯اピرة ぅ╃╉ ب╊┫┻┭ بجلوي ╆╋]ا بث│┿┷》ا أل┶╋ى و╊ذ╊╅ │ؤﾇ》ا

  :تازاغلا نيناوق
 قانون بويل

 هレョ チゲغャや:  
  ب╊┷う╂ة ポني ┎┋¨ ب╊┻از و┪┻┯』 ┶》د ┆｟وت ثث┊ة ┎ربث│』.ثثب┞ة 

 モΑヲよ ラヲルゅホ صル                  :   
 ¨┋┎ ボ┞ا《┃ぅ "اً ‶┵ ┪┻┯』 ┶》د ┆｟وت ثث┊ة ┎ربث│』 " ‶╃دبث ‶┷نيぇ┟╇┶ ًاز │》ا┞｟ا┺ 〈‶  

�ربثة " PVأو " ┎ا┦╉ ┪رب    ╊╇]ぇة ‶┷ぇ》ة ‶〉 ┺از ‶╃دبثًب 》ポ┃اً ┶》د ┆｟وت ثث┊ة ب

 るΒッゅΑゲャや るغΒダャや ャモΑヲよ ラヲルゅボ :  
PV = const  

1

2

2

1

P

P

V

V             &2211 VPVP    

  

  やلوحدや れやلقゅنون やلرمز  るيمك  やلتعريف
‶╃┟و‶』 ┶╋ى ‶┟ا┎ة 『و ‶╃دبث ب╊╃وة 

  ب╊┟┯┍.
╂ぇا┞ぇة P  F/A  

  ص〈ぇو│〉 / م

N/m2  

  メاムساب

  ةحاالت املادالسادسالفصل



          

          

  زشارلقانون 

 هレョ チゲغャや:  
   .ب╊┷う╂ة ポني ┎┋¨ ب╊┻از وثث┊ة ┎ربث│』 ┶》د ┆｟وت ب╊┫┻┭ぅدثج 

  ラヲルゅホ صルشゅケャز                   :  
ぅ ة  ثبثزぇ[╆ ¨┋┎‶ ة《ぇ┷‶〈  دبث╃ｺ از┺
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1

 『[┋┎ 〈‶  ぃ╋┦دبث ثث┊ة  ةث」ز ┶》د  بأل╃ｺ 『│ةد┎بو ثث┊ة ┎ربث 
   .┝┟╇┷╊ب وأ ┞╋زぅوج

 ┎┋¨ ┶ぇ》ة ‶〉 ب╊┻از ぅ┃》ا┞ボ ┮رث」 ‶┵ ثث┊ة ┎ربثLا . أو
 るΒッゅΑゲャや るغΒダャや ャ ラヲルゅボャケゅزش :  

2

1

2

1

T

T
  

V

V
                      .const  T

V                   T  V   

  القانون العام للغازات

�┋¨.  ( 『ぃ┺از ｺ┃┻ريبت ┆うت  أيمي╇〉 و┦┽ ┞╋وك  �ربثة -ب╊┫┻┭  -ب   ) ثث┊ة ب

│┟]ى  تبري ┻┃‶ تう┇╊ب ┭ポر │ يت╊ب ةぇ┪」ر ╊ب ة╂う┷╊بو 
  .ب╊╃ا〈ون ب╊┷ام ╊╋┻ازبت

  صルれやゅغヤャ ュゅバャや ラヲルゅボャや                   :  
┎ا┦╉ ┪رب ┪┻┭ ب╊┻از يف ┎┋]』 ‶╃┟و‶ا 

ぅ┟اوي ╂ぇ]ة  ┶╋ى ثث┊ة ┎ربث│』 ポو┎دة ب╊╇╋┿〉
  ╊╇]ぇة ‶┷ぇ》ة ‶〉 ب╊┻از بﾇ┇ا‾》ポ┃ة 

やャダΒغる やャゲΑゅッΒる れやゅغヤャ ュゅバャや ラヲルゅボャや :  

2T
2V2P

1T
1V1P   

                
  قوانني الغاز املثايل

   .KN  T
PV        ヱョレヰゅ      PV = nRT  

┎ぇ┅K  《ポ━ ポ و نا‶ز ┃╊و N ز جلب ثد┶ ╉┇ميぅブو تا  n ┶ت   ثدいوﾇب         

:れゅظェالョ 
  ر‶ز╊〈 ━ポذب ب╊┇اﾈ ر‶زぅR .ب╊┷ام ╊╋┻ازبت ━ポب╊┻از أو ب╊┇ا ━ポا┇ポ رخ┷ぅو  

 ) ة[ぇ╂ و┊د أنR ول/‶ول.╆╋┿〉 = 8.31) ╊وب┎د ‶ول ‶〉 ب╊┻از┊  

  

 



          

          

  

  يرارUا ددمتلا
 ةぇ┦اﾆب 《ذ『 ى╆┇ا┾┃』 و│┟] ╉╃│و  』]┋┎ ثبثز ぅ ‾ا┃╊〉و  』│ث بر ┎ ة┊ث ث حا ┿│ث 〉 ثد]┃ぅ زا┻╊ب نأ ━]╋┷│ د╃╊

  . يث بر �ب ث〉╊┃]د

よバヂ やャطتらΒボゅれ ハヤヴ やャتヨد やャエゲやケヵ モヨエャや れやケゅΒ:  
   :ゅやれغヶ やャف
 ╉┷┿ポ ثرب ぇ┾ ة┾ر ┻╊ب ┽╃┞ ى╋┶أل ) 』┾ا┇╆ ╉╂ألب ( 〉┒ا┟╊ب حب و ﾈب ┵┿│ر ぅ ) ة┾ر ┻╊ب ى╋┶أ ( ┽ぇ╉ ‶╇ぇ┻┣│ د》┶
 .ةぇ┪ث ألب ةポぇثاجلب ╉┷┿ポ ╉┿┞أل ┵┾د》ぅ ) 』┾ا┇╆ رب╆ألب ( ثث ا｟╊ب ئبو ﾈبو  ┽ﾇ╇ぇب
  :モئヲやسヶ やャف
  بذ╇『و  ... ةثث ا｟╊ب ة╃｟┯╊ب اه╋حم ╉حيو  ى╋┶أل ┵┿│ر │و  ى╋┿┟╊ب ب╊┯｟╃ة 〉┓┟│ ئا‶ ثد╂ ني┓┟│ د》┶

  
  امزالبلا

 ╉ピاثة ب╊┧╋｟ة │》┧هر و│┃┏ول ب{ ┞اﾇب{ ┺از‶┵ ب┞┃]ر ┶》د │┟┓ني ب ╉ピول ب╊┟ا┏┃ぅ بثب ب┞┃]ر و  بث ب╊┃┟┓ني
�ا╊ة ┢｟』 ب╊┻ازぅة │┟┓ني ب╊┻از │》┃زح بい╊╇رتو《ت ‶〉 ب╊ذثبت و│》┃┉ أぅو《ت ‶و┊｟ة  ب╊┟ا╊｟ة  ╊あ╊╇رتو《تبن ب

  │┟]ى ب╊｟うز‶اوبぅいو《ت بﾇو┊｟ة  
:れゅظェالョ  

 ¨ز‶اب ‶┷ظう｠╊وبث يف ب╊╇ون يف ┎ا╊ة بﾇ.  

 خر ┿╊ب ポبو  زا┻╊ب ني╊｠う ب ا‶ز╊｠う و │ ا‶ز┦╉ ╊╋┃ぇيبر ه╇╊ب ثا ｹうزا┻╊ب خ.  

 اصمو  ، زاف╋ت╊ب تاشاش ( امز ال｟╊ب ى╋ع ة╋ثمأポぇدو ص╊ب زاغ حぅ اصمو   ، موポぇتنسو ر و ╋ف╊ب ح(  



 

 

) 
)

  

 ى داخل السائل:القو يالثانالدرس 
 ياماء  خصوصية ولكن .. البعض(بعغها طبقاته فوق تنزلق لقد علمت أن امائع هو أي مادة قابلة للتدفق )

تبن أنه ي حالة السوائل اﾅقيقية تؤثر اﾄزيئات ي بعغها بقوة جاذب  ..(0oC,4)مدد《 بن درجي
  تؤثر ي سلوك اموائع.. كهرومطناطيسية )قوى ماسك(

 قوى التماسك 
 بن جزيئات امادة الواحدة. كهرومطناطيسيةذب  اجقوى  هي

 التوتر السطحي
  ما يلي ماحظةهل سبق لك: 

 استطاعة اﾅشرات السر على سطح اماء. -2    اخاذ قطرات امطر شكاً كرواً. -1
 ي(عند غسل يدك وعليها طبقة دهون اماء فإنه يبتعد عن يدك) أخذ شكل كرو  -3
تفسير ما سبق : 

سطح السائل )عند  بن جزيئات قوى التماسك الناشئة عن  التوتر السطحيكل ما سبق ينسب لظاهرة 
انظر وي اجا《 اﾄوانب فق  وليس أعلى كما ي اطن السائل سطح السائل تنجذب اﾄزيئات أسفل 

 .مشدود رقيق مرن غشاءمساحة السطح ويبدو كأنه  فلذلك تقل (الشكل التا‾
 تعريف التوتر السطحي : 

 .اﾆاصية امتمثلة ي ميل سطح السائل إ{ التقلص أقل مساحه مكنه
  قوى التاصق

 .بن جزيئات مادتن ﾋتلفتن كهرومطناطيسيةذب  اجقوى  هي
 أثر قوى التماسك وقوى التاصق على الشكل الذى يتخذ《 سطح السائل داخل اإاء

 اللزوجة 
" لزوجتها  لذلك تكون ءوتقاوم اأجسام داخلها ببطيكبرة   للتدفقائل كاماء والكحول قابليتها بعض السو 

  صطرة " والعكس مع العسل والزيت " لزوجتها كبرة "
 تعريف اللزوجة : 

والتصادمات بن جزيئات امائع ) الطر مثا‾( تسبب هي خاصية ي السوائل تنشأ عن قوى التماسك 
 خليا يعمل على إبطاء تدفق السائل وتبديد الطاقة اميكانيكيةاحتكاكا دا

 على اللزوجة れبعض التطبيقا : 
حيث يتدفق ببطئ على اأجزاء امعدنية للمحرك فيقلل من احتكاكها ما منع  استخدم الزيت ي ﾊرك السيارة
 ارتفاع درجة حرارها وآكلها.

 



 

 

)

  

 اخاصية الشعرية

 )الغيقة ذات اأقطار الصطرة (اض السوائل w اأابيب الشعرية ظاهرة ارتفاع أو اخف هي
 وبرجع ذلك إ{ قوى التماسك والتاصق كما ي اأمثلة التالية:

 :جاجيةコ مقارنة بين وضع الماء والزئبق في أنبوبة 

  على れالخاصية الشعريةبعض التطبيقا: 

 .الوقود ي فتيلة القنديلارتفاع , ي جذور النباات وسفل الربة ارتفاع اماء من أ

 التبخر

 هو هروب اﾄزيئات من سطح السائل.
  التبخرالتبريد 
فعند سكب كمية قليلة من الكحول على يدك تتبخر وتشعر  لعملية التبخر أثر ي خفض اﾅرارة) التريد( -

 . وتبخر بركة صطرة يؤدي لتريد اماء امتبقي , شعر الرودةوتعندما يفرز اﾄسم عرقا يتبخر و  برودة يدك ,
ي اليوم الرطب تكون كمية خار اماء ي اهواء مرتفعة فيقل تبخر جزيئات اماء من العرق وهذا ما يفسر و  -

 شعورا الدفء أكثر من اأام اﾄافة رغم تساوي درجة اﾅرارة.

 :れماحظا 
  التعرق تسمى انساإنآلية التريد ي جسم. 

  سوائل متطايرةالسوائل الي تتبخر بسرعة تسمى.  

 فيالتكث) التكاثف ( 
 هو عملية عودة جزيئات السائل الي تبخرت إ{ اﾅالة السائلة عند اخفاض طاقتها اﾅركية أو درجة حرارها.

 :أمثلة على التكثيف 
 نظارتك أثناء خروجك من سيارة مكيفة ي يوم حار. تكثيف خار اماء اموجود ي اهواء على زجاج 
 .تكثيف خار اماء اموجود ي اهواء على زجاج كأس ها ثلج 
 تكثيف خار اماء حول جزيئات الطبار امتناهية ي الصطر( عندما يرد سطح اأرض. تكون الغباب( 
 

 الماء داخل أنبوبة زجاجية الماء داخل أنبوبة زجاجية
قوة التماسك بن جزيئات اماء أقل من قوى 

 التاصق بن جزيئات اماء والزجاج
قوة التماسك بن جزيئات الزئبق أكر من قوى 

 زجاجالتاصق بن جزيئات الزئبق وال

 سطح الزئبق يتحدب وينخفض ي اأنبوبة الشعرية سطح اماء يتقعر ويرتفع ي اأنبوبة الشعرية



 

 

)

  

 الساكنه واموائع امتحركة: اموائع الثالثالدرس 
 ام
ً
 ااع  اساكنة أوا

 الضغط ي السوائل ) السباحة حت الضغط (
يقدر و عندما تسبح ي اماء وتططس إ{ عمق أكر  سوف يزداد ضط  اماء عليك وتشعر مبدئيا آام ي أذنك 

 بن النقطة وسطح السائل . الرأسيوارتفاعه هو البعد  قاعدته وحدة امساحات الذيبوزن عمود السائل الغط  
 غツالسائل في الجسمال キي يؤثر به عموグط ال: 

 .تسارع اﾄاذبية اأرضية× ارتفاع السائل × يساوي حاصل ضرب كثافة السائل  
 :غط في السوائلツال ラقانو  hgP    

 

 :ラالقانو ァاستنتا  ghP             
A

Ahg
p

A

Vg
p   

A

mg
p      

A

F
  g

 

Fg  , بيةクالجا りقو A المساحة ,  Vالحجم ,  الكثافة   

 : ن سائلヅغط عند نقطة فى باツا الヰالعوامل التى يتوقف علي 
   كثافة السائلالغط  يتناسب طرداً مع. 
 الغط  يتناسب طرداً مع اارتفاع h. 
 اذبية اأرضية اختاف امكانتساﾄرع اg. 

 مبدأ باسكال
 .حظ اسكال أن ضط  امائع يعتمد على عمقه وليس له عاقة بشكل اااء اﾅاوي للسائلا
 :メنص مبدأ باسكا 

 .ﾊصور ي إاء فإن الغط  ينتقل ميع نقاط امائع التساويعندما نؤثر بغط  على مائع 
 :メطاز , امكبس اهيدروليكي.أنبوبة معجون اأسنان , احقن , عصر الون متلئ ال أمثلة على مبدأ باسكا 

 امكبس اهيدروليكي
 :تكبر )مغاعفة( القوة   فائدته 
 :スالعمل كما بالشكل والفا ゥالتركيب وشر 
 :ラالقانو 

 P1      =     P2         ما أن الغط  عند النق  الي تقع ي مستوى أفقي متساوي  إذا                 

                                                                                                                             
2

Α
2
F

1
Α
1
F

          

ومكن حساب القوة ي امكبس الثاي من العاقة   
1

Α
1
F 2

2
A

F                                                                                                                                                                          
 

 



 

 

) 
)

  

 قوة الطفو )مبدأ أرميدس(
  れالمبدأتوضح  التيبعض المشاهدا: 
 عندما يكون مطموراً ｼت سطح سائل عنه w اهواء.رفع جسم سهوله  -1
 عند غمرها w اماء.طفو قطعة من الفلن  -2
  ًخأر لمبدأويمكن تفسير ما سبق تبعا:ラميدس بأ 

وزن اﾄسم وهو مطمور w السائل أقل من وزنه وهو معلق w اهواء والفرق w الوزن يكون اتج عن قوة   
 .على اﾄسمدفع السائل 

  المبدأنص: 
 عن طريق اﾄسم.امائع امزاح  وزن تساويإ{ أعلى  تؤثر فيه قوة رأسية اﾄسم امطمور w مائع

 الصيغة الرياضية: 
VgFالمائع  الطفو 

 ラالقانو ァاستنتا: 
مطمور ي  lارتفاعه  Aمساحة سطحية  Vنفرض أن لدينا صندوق حجمه 

 كما الشكل فإن : سائل كثافته 
Agh     A السفليP      F = لسفليةا 
Aghl   ) (  A العلويP     F= العلوية 

  الطفو = F     Fالسفلية – F العلوية
AghAghl      ) (    F الطفو 

VggAlAgl         F الطفو 

  :الجسم ومتى يعلق ومتى يطفو ソمتى يغو 

 على مبدأ أرخميدس れتطبيقا: 
 .صبح متوس  كثافة السفينة أقل من كثافة اماءفي رغم أها مصنعه من اﾅديد أن جسمها مفرغ من الداخل  :نةヅفو السفي

 للتحكم ي صعودها وهبوطها. ｼتوى الطواصة على خزاات مكن ملؤها اماء وتفريطها: الغواصه
ポفي اأسما ュوهبوطها. السمكة تحكم ي صعودلل مكن ملؤها اماء وتفريطها  :(مثل الغواصه) مثانة العو 

 

 وزن اﾄسم> دفع السائلقوة  وزن اﾄسم=  قوة دفع السائل وزن اﾄسم<  قوة دفع السائل
 اﾄسم كثافة>  السائل كثافة اﾄسم كثافة=  السائل كثافة اﾄسم كثافة<  السائل كثافة

 موجبة وتعمل أعلى صفر واﾄسم متزن  سالبة وتعمل أسفل



 

 

) 
)

  

: امااع
ً
 امتحرن   ثكنيك

 يونرب أدبم
 

 لتوضيح المبدأ تجربة بسيطة:  
  تعفتر ا اذاملف ةقر و لا عا فتر ا تظحا كلعل ةدشب اهقو ف خفننو  ةقر و حغر. 
 ىلعأ عفتر ف اهقو ف يقل الغط  ةقر و لا قو ف ءبزادة سرعة اهوا نستنتج أنه. 
  عندما تزداد سرعة امائع يقل ضططه  برنولى:نص مبدأ. 
  على れبرنولىمبدأ ماحظا:   

 ي فلتﾋ بو بنأ حيث يكون معدل تدفق امائع ﾊفوظ كما ي والشطل الطاقةمبدأ برنو‾ مثيل مبدأ حفظ 
 :نو كي هيف لئاسلا قفدت دنعف ‾اثم عئام هب هيفر ط عطقم يحاسم

 ا لئاسلا ةيمك = فر ط نم الداخلة لئاسلا ةيمكﾆرخاا نم ةجر ا. 
 عستما فر طلا ي لقتو  قيغلا فر طلا ي لئاسلا ةعر س دادز ت. 
  ا هتقاط ةداز ل يدؤ ي عئاملل ةعر سلا ةداز  نأ فر عت تنأوﾅ كانه نأ يعي اذهو  ةيكر ﾊلذب لطش ةلص 

 .عئاما ىلع
 عئاما  طض ىلع دمتعت يلاو  عئاما ي ةر ثؤ ما ةو قلا عم ادر ط لطشلا بسانتي. 
 نو كي كلذبو  اذهو  عستام فر طلا دنع سكعلاو  ليلق  طغلاو  ةر بك ةعر سلا نو كت قيغلا فر طلا دنعف 

 .ظو فﾊ عئاما قفدت لدعم
 اقيبطتれ برنولى:مبدأ  ىلع   

 دلا طغضュ يف キةيومدلا انترو: 
 .ةيعو أا دادسناو  تاطلج ثو دح بنجو  بلقلا ضار مأ ةﾄاعم كلذكو  ‾و نر ب أدبم ىلع اً يئز ج دمتعي 
クاクفيملا المر ュالحشرية ستخد れالعطر والمبيدا れجاجاコ 
يندفع اهواء من أنبوب واسع إ{ أنبوب ضيق فتزداد سرعته ويقل ضططه فوق سطح   شرح عمله : 

 .السائل فرتفع السائل ويندفع على شكل رذاذ
 الكاربوريتور: 

 .له نفس عمل امرذاذ السابق الذكر
  りالرفع فى الطائر りقو: 

  صممت أجنحة الطائرة حيث تكون سرعة انسياب اهواء فوق اﾄناح أكر منها ｼت اﾄناح فيكون ضط
 .أسفله اكر من الغط  أعلى اﾄناح ونتيجة الفرق w الغط  ترتفع الطائرة اهواء
 



 

 

) 
)

  

 امواد الصلبة: الرابعالدرس 
عندما تنخفض درجة حرارة السائل تنخفض الطاقة اﾅركية ﾄزيئاته وتزداد قوى التماسك وهنا تنقسم امواد  

ية تذبذبية حول مواضع اتزاها ( وغر بلورية ونفرق الصلبة إ{ بلورية ) جزيئاها ترتب انتظام وتتحرك حركه اهتزاز 
 بينهما كالتا‾ :

 غط والتجمدツال 
 تكفي على سطح اﾄليد ما يولد درجة حرارة  لغط ا تقوم الزاجات فوق سطح اﾄليد كان يعتقد أن

اقة حرارية  ولكن بعد ذلك تبن أن ااحتكاك بن الزاجة واﾄليد يولد طجدا من اﾄليد  صهر جزء ضئيلل
 كافية لصهر اﾄليد وتشكيل طبقة رقيقة من اماء.

 الصلبة キمرونة الموا 
 قوى التماسكتعتمد امرونة على  , عندما يزول أثر القوى اﾆارجيةإ{ شكلها اأصلي  امادة الصلبة عودة

حدث ها تشو《  هود يقال أنيقال أها مرنة وعندما تتباعد جزيئاها وا تع ةفعندما تعود امادالكهرومطناطيسية 
 .امرونةأها جاوزت حد 

 الحراري キالتمد 
فواصل بن السكك اﾅديدية وكذلك يركون أساك عواميد ن مدد امواد الصلبة جعل امهندسون يركو 

 اإارة القرصة للتمدد واانكماش وهناك نوعان من التمدد وما:

 المواキ الصلبة

 ليس ها تركيب بلوري ها تركيب بلوري التركيب البلوري

 غر ﾊحد ابت الشكل والحجم

メالزبدة  والزجاج الكوارتز المثا 

التطر ي الطول مقسوما على الطول 
 اأصلي والتطر ي درجة اﾅرارة

التطر ي اﾅجم مقسوما على اﾅجم 
 اأصلي والتطر ي درجة اﾅرارة
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يتناسب التطر ي طول امادة الصلبة طردا 
 مع الطول اأصلي وفرق درجات اﾅرارة

يتناسب التطر ي حجم امادة الصلبة طردا 
 مع اﾅجم اأصلي وفرق درجات اﾅرارة



 

 

) 
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 التمدد احراري:   على تطبيقات
 كما يلي:امهندسن   و ءاأطباولذلك أمية كبرة عند  ﾋتلفة تتتمدد امواد امختلفة معدا

 :ラبيب اأسناヅ 
 , حيث يتفق مددها مع مينا اأسنان. عند حشو اأسنان امواد الي حشو ها اأسنانيراعى  
 الحراري ァوキالمز: 

, يتكون امزدوج اﾅراري من شرحتن من فلزين ﾋتلفن , ملحومتن أو مثبتن إحداما إ{ جوار اأخرى 
د النحاس اأصفر أكثر من اﾅديد عند تسخينهما يتمد ومن اﾅديد  واأخرى إحداما من النحاس اأصفر

وعندما يرد ينحي  للمنحｲونتيجة لذلك ينحي الشري  الثنائي حيث يكون النحاس على السطح اﾆارجي 
 ي ااجا《 العكسي.

  ュالحرارياستخدا ァوキالمز: 
امزدوج اﾅراري  يركبحيث أجهزة التدفئة امنزلية وأجهزة التريد اموجودة ي  أجهزة الثرموستاتيستخدم ي 

ويقوم بفصل الكهراء وإعادها لأجهزة نتيجة التمدد واانكماش لشرحة  ي منظم اﾅرارة )الثرموستات(
 النحاس بعد الوصول لدرجة اﾅرارة امطلوبة للتريد.

 



 

 

 

  

 الدرس اأول ااهتزازات واموجات
  يفゲتعるكゲالح るيコاゴااهت:   

حيل  ولعيس ويهلاأ لي يو  رو حركي  نهيرا الميفب تويم يي لت اويةي  و ميبو    وإا ا  ذهيب ا  حركي  سمي هي  
 .بيببض وثبت يوزي سم وثل حرك  بيدو  للمبت  وحرك  

 الるكゲيا حボلتوافる るبسيط 
 .لﾄم  إالح  وس ا طرد ن يبوب لنزلاأ ولعس  إى لﾄم  نعةد لｰل للقلة ه  حرك  نهلن يةفب

 :مب للبمةط ، لل لليقة  لﾅرك  نصلبن كمة بن وهيبك 
 منゴري الヱالدT : م  أح بس للذي للزون وهلﾄكبوو  دواة لةهمل ل . 
 ،りコاゴااهتA :  م    حركفب ومبي  رقصم وهﾄلانزلن ولعس تن وب عدل ل. 
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  نص: ラانوボال 

 .لو طبل أ وقدلا وس ا طرد ن يبوب ابض هب  ؤثر للｰ للقلة
:るياضيゲال るالصيغ 

F = - k x 
 .لنزلاأ ولعس تن لليببض  يضغطفب رو  م طةوفب للｰ لممبي  ،  x لليببض ابت k مثل

 
 
 
 
 
 
 

:れاヌماح 
 .لمرا  لليللبضقبالن هلك توم  طبق -1
  ى.وخصبئص رخر  لليببض اب   توم  ع مد لليببض ابت-2
 وةل لﾆط لمم قة  مثل ابت لليببض. -3

ラقانو ポهو 

  



 

 

 

) 
)

  

 
 

 .إالح أ وربس ي لليببض ابت عرب حب ل اصف نمبوي ابض ي لمرواة  لللعس طبق 
k x2   

2

1PE sp = 
  サقيا りحدヱるاقヅ الوضع るنيヱゲヨال  : 

N.m   =J 
 
 

 
 : يفهゲةط وعوق ي هب  أ ثقل كثبي أ تبلة هل تبباة تن خ   تع   
  قانونه :    

g

l2T =  
:れاヌماح 

  ع مد وا لياعة ، لﾄبذبة  ونمباع للبيدو  خةط طل  توم يقط  ع مد للبمةط لوبيدو  للدواي للزون -1

 .لاه زلاة وع  رو للبيدو  ثقل ك و  توم

 . آخر إى ولقس ون قوةا ن غر للｰ لﾄبذبة  لياعة  م خدم للبيدو  ي نعةن نمباع  -2
 
 
 : يفهゲتع   

 هل نضخة  ) نقل   ( ي بعض خصبئص لملسبت وثل للمع  . 

 :  ثهヱب حدらس 
 .وي ظم  اوية  ي لت وف ز ي رو و ذبذب سم  ي  غرة قلة نؤثر تيدوب للران حدث

 :  له るヤأمث 
  .للئة اان للصلت ي ليتمدة له -1
  .للغلص رو للقلز للح تن لم للنر للقلز -2

 :  れاヌماح 
  .للذبذب  رو لاه زلاة وع  اادة إى  ؤدي للران-1
 .للبمةط  لل لليقة  لوحرك  مةزلا  شهاا  للران  عد-2
  قد  هلن للران لليبنج تن حرك  للراح وببب ي لهةبا بعض لﾄملا.-3

 في نابض ヅるاقる الوضع الヱゲヨني

 الレらدメヱ الらسيط

 الゲنين



 

 

 

)

  

 :وجاتخصائص ام ثانيالدرس ال
: るدمボم 

وييبس وييبكن ناحييا لعييطرلبأ ، وتيييدوب   حييدث وعييو اوةوييو نمييمس  ييلنأ ، ون ييبهد  يتيييدوب نوقييم ح ييرلا 
 لل وةلز لن . . . كل وب وبق حدث ا ة   لعطرلب ﾄز ئبت لللوط وهذل وب اممةأ  ملس .

  يفゲتعるوجヨال (るالموجي るالحرك ) :  
 .لللرلغ رو لمبدة خا  للطبق  حمل لعطرلب ه 

  るوجيヨال るكゲالح ネأنوا 
 ولسبت كفرووغيبطةمة  وولف     دالو فب احقبا   -ولسبت وةهباةهة    

 
 

 لليللبض ( لهللس و و ) لمبس وثل ووط اقل إى للｼ ｰ بج وه  لملسبت
أネنوا : るيムانيムيヨال れوجاヨال 
 

るالطولي れوجاヨال るضゲستعヨال れوجاヨال るارنボヨجه الヱ 
لｻبه  ن ذبذب ي للｰ  لملس ه 
 .هب وللاا ي المفب ؛ لملس  حرك 

 ا تملد ن ذبذب للｰ لملس  ه 
 تعゲيفヰا .لملس  لا  با لｻبه توم

 تムويヰレا قم  وقةعبن نضبغطبت وｽوخات
 مثاメ لملسبت لﾅبدث  ي حبل للصلنة  لملسبت

 تヨثيل الヨوجる بيانيا   مثل بةباةب ا مثل بةباةب

 جاれ المسطحるالمو
 .الطヱليヱ るالمヱجれゅ المستعرضる المヱجれゅ كل ٍ من خصゅئص لゅヰ سطحيる موجる هي

 -:ذلك عヤى مثال
れゅجヱق في المゅأعم れالبحيرا れゅالمحيطヱ れゅجヱم ،るليヱط ポتتحر ゅبينم れゅالجسيم ヴسطح عل 

 المヱجる حركる اتجゅه علヴ عمヱدヵ اتجゅه في المゅء

 るهام れماحظا 
عرع  ه ز سز ئبت لللوط دون لا قبهبي لملسبت للطللة  ولمم . 

  ولردة . عرب  لملسة  لليبض 

  

るيムانيムيヨال れوجاヨال    Mechanical Waves 
 



 

 

 

) 
)

  

 
 
 السرعة 

 るتعريف السرع v      لملس  إالح  قم  هd  ، للزوية  وقملو  تو  للل ةt    

 るقانون السرع     
t

 dfV    

 
 تعتمد るسرع るفي  الموج れالموجا ュمعظ るال الميكانيكيるمستعرض るوالطولي 

 .يقط خالأ ني قل للذي لللوط توم 
 

  A اموجة سعة

 るتعريف سع るهي الموج るى اإزاحヱصボعن ال るجヱضع للمヱم ゅヰنヱسك ヱأ ゅヰاتزان 

 
 تعتمد るسع るشغل ركر ل للةد  ورت فب ولذلو ابد ون بذ  توم نع مد وا نللةدهب، كةلة  توم الموج

 ولس  وع فب كبرة وللعهس .
 
 גاموجي   الطول 

 و  بلةن قبتن رو و  بلة ن قم ن لممبي  بن  الموجي تعريف الطول  
 

 لمثوث للمببق ( نرددهب توم وقملو  ورت فب  مبوي لوملس   الموجي قانون الطول (. 
 

 الطور
 بلف للقبع ي للｽ  طلاهل ري اقط بن ن حرك بيلس للهةلة  ) قم  وقم  رو قبع وقبع ( وللقم 

 
  Tالدوري الزمن 

 لمصدا إلةأ ح بج للذي للزون وهل ｯكبوو  دواة  همل ح 
 

  f   اموجة تردد
 تردد تعريف るللهبوو  لاه زلالت تدد هل   الموج ｰم    مفب للﾄللللحدة،  للثباة  ي لمف ز ل 
  التردد قانون ヵヱゅيس ゆヱلボم ゅヰزمن  ( ヱأ ヵرヱالد ) لمثوث للمببق 
 حدةヱ  س الترددゅحدة قيヱهرتز ب Hz ، رتزヰالヱ احدヱال ヱاحدة اهتزازة هヱ في るنيゅالث.  

 るوجヨال ゲاصレع 
 

V

=

 ג
=

f 
=



 

 

 

)
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 :سلوك اموجات ثالثالدرس ال
: るدمボم 

نع مد توم  وا خالأ ني قل للذي لللوط خصبئص يقط تومنع مد  لمةهباةهة  لملس  ورت   لقد داوت رن
 وع  لملس  وا نرددهب  وروثو  توم ذلو:

 .ورت  ولسبت للصلت ي لهللس ن أثر بداس  لﾅرلاة - أبت ي لمبس ن أثر بعمقورت  لملس -
 وورت  ولسبت لليببض ن أثر بقلة شدة وك و أ وطللأ ) ك و  وحدة ليطلل  ( -

 لااهمبا[  –لااعهبس –وا ة   لذلو يإن لملسبت نموو وولك ] لل لكب ) رو لل دلخل (
  ュدガستヨال コاヰالج ( ポوヤس るلدراس) れوجاヨحلض لملسبت.    :خصائص ال 
 
 

   تيييدوب نطوييق ولسيي  ي ابييض رو حبييل  وعوييق ي حييبئط وصييقل  يةهييلن هيييبك ولسيي  وييبقط  ورخييرى ويعهميي
 وحدث لل لكب .

 :يف التداخلゲهل نرلكب ابض ن همب الس للمع  ولل دد. تع 
 .ولف اداوأ احقب  ل لصةل وهيبك الع آخر ون لل لكب  ممم  ملسبت لمم قرة رو لملقلي 

أネالتداخل نوا : 
ュداヰاء التداخل الレらالتداخل ال るارنボヨجه الヱ 
 سらب التداخل نرلكب قم  وس قم  رو قبع وس قبع نرلكب قم  وس قبع

 اتجاロ الツらレاれ لليبض ن ي لｻبه ولحد لليبض ن ي لｻبهن و عبكمن

سعる الツらレاれ  و مبو   و مبو  
るらاكゲتヨال 

 سعる الるツらレ الレاتجる ركر ون وع  لليبض ن لر 
 )إコاحる الوسط(

 اسم الるツらレ الヨتムونる بطن تقدة
 :هامる  るماحظ

 لﾄيري لجميلع نميبوي لل يدلخل وين لليبｻي  لليبضي  ييإن و ميبو  ن غير لليبضي ن ويع ب إذل كبايت

ｰوهذل نطبةقب مبدر لل لكب (لليبض ن إالح ( . 
 .ابض رو ونر ｻرى دلخل لمعمل  و خدلم  ) لل دلخل ( ｻرب 

 

     الヨوجاれتداخل ( تゲاكب ) 
 



 

 

 

) 
)

  

 
 

  يفゲتعサاムهل لاندلد لملسبت تيدوب نقببل وطح تبكس. : اانع 
  يفゲتعるوجヨال ( ) るنصطدم لملس  ه  :الساقط ｰد للﾅ  بن ووطن  لللب ل. 
  يفゲتعるوجヨال ( ) るه  ولس  ورندة   :المنعكس 
 キوヨالع : ュاボヨط الﾆللمقلط وم للمطح ون اقط ت لم عبود ل. 
 るيヱاコ ヅوボلمقبم. للمبقط وللعملد لل عبع بن لحصلاة للزلو  :  الس 

 るيヱاコ サاムلمقبم. وللعملد لميعهس لل عبع بن لحصلاة للزلو   : اانع 

 ラقانو サاムالو   لااعهبس نمبوي للمقلط الو     :اانع. 

 و خدلم حلض لملسبت.ｻرى دلخل لمعمل   ) لااعهبس ( ｻرب 
 
 

  يفゲسار :اانتعム به ي لل غر هلｻد تيد لملسبت لا  با لﾅخ ولن ووطن بن لللب ل ل.  
 بらسار :اانسム 

تيييدوب ني قييل لملسيي  بيين ووييطن خ وليين ) ويطقيي  وييبس تمةييق إى ويطقيي  وييبس عييحل ( ن غيير وييرت فب ب غيير 
 للطل  لملس  لولوطن 
 ｻرى دلخل لمعمل  و خدلم حلض لملسبت. همبا () لاا ｻرب 

 
 

  サاムانعれوجاヨال   
  

     الヨوجاれانムسار  
 



 

 

) 
)

  

 
 

 

 :والكشف عنه الصوت خصائصالدرس اأول 
 هو ظاهرة طبيعية ت》شأ عن اهتزاز اأجسام وندركه ｸاسة السمع .

 るتيヲالص るجヲヨانتقال تغرات الضغط خال مادة     : ال. 
 ( ヅنشا≒: れヲالص れجاヲم ネヲن ギيギحわل ) 
  : ヅالنشا れاヱأنبوبة  + معة + شوكة رانة أد 
 ヨالヱ ヅالنشا れاヲトخ: りギشاه 

نطرق الشوكة الرانة ونقرها من طرف اأنبوبة والشمعة اموقدة من الطرف الثاي ﾍد أن هب الشمعة يهتز 
 نفس اｻا《 اهتزاز فرعي الشوكة الرانة . xعلى جاني موضع سكونه أي 

 ( ヅنشا≪  : れヲالص れجاヲم ネヲن ギيギحわل 
 د《 يهتز اﾆلف واأمام ﾊداﾎｸضر جرس م نطرقه 

اهتزازات تسبب تغر x ضغط جزيئات اهواء احيط به 
وت》شأ م》اطق يتباعد فيها اﾄزيئات تسمى ) ｽلخات ( كما 

وم》اطق أخرى يتقارب فيها اﾄزيئات تسمى          aالشكل 
 امقابل .  b) تضاغطات ( كما الشكل 

 :  ュالعا ァاわنわااس 
 .اموجة حركة اｻا《 موازية هتز اهواء جزيئات أنالصوت موجة طولية  -1

 .الصوت حتاج لوسط مادي ي》تقل خاله وا ي》تقل x الفراغ -2
  .متتالين م》خفض أو مرتفع ضغط مركزي بن امسافةهو  الطول اموجي للصوت -3
 .الغازات x م》ها وأكر السائلة، x م》ها أكر الصلبة امواد x الصوت سرعة -4
 وفقاً للعاقة الراضية.رارة اﾅصوت x اهواء على درجة تعتمد  سرعة ال -5

 
 السرعة ع》د الصفر           vtسرعة الصوت ع》د الدرجة ،  vtدرجة اﾅرارة ،   tحيث 

 
 
  サاムعاكس ع》دما تقابل سطحاموجات الصوتية هو ارتداد   :اانع . 
 ンギنعكاس .هو تكرار للصوت اأصلي نتيجة اا  : الص 

 الصوت لثانيالفصل ا

 

 

れヲبعض خصائص الص 



 

 

)
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  りゲاهド ىヤع れاボيらトわبعض الンギالص : 
 .) اﾆفاش ( تستخدمها بعض اﾅيواات لتحديد موقع فرائسها  -1

 .......إخ ) السوار ( قياس أعماق البحار واحيطات -2
 d= v t/2  وكل التطبيقات السابقة ｽضع للقانون

れヲالص れجاヲشف عن مムال: 
يهتز بفعل اموجات الصوتية وحول هذ《 ااهتزازات إ{ نبضات   ويتكون من قرص رقيق الميكروفون -≓

 كهربية سوف يتم دراستها احقاً.
وحوها إ{ نبضات كهربية ت》قل عن طريق العصب  تيستقبل غشاء طبلة اأذن ااهتزازا  اأذن البشرية -≫

 السمعي للمخ الذي يرمها إ{ أصوات.
 

 
 ؟ بن هذ《 اأصوات  أن ميزل》ا  ؟كيف وهل صوتك مثل صوت زميلك ؟ هل أصوت ال》ساء مثل أصوت الرجال

 لإجابة على هذ《 التساؤات دع》ا نقول أنه مكن مييز اأصوات عن بعضها عن طريق :
 れヲالص りギح 

ندرك اأصوات من حدها واﾅدة تعتمد على الردد فمثًا صوت ال》ساء حاد أن تردد《 عا‾ وأصوات الرجال 
 ترددها م》خفض.غليظ أن 

  れヲالص ヲヤع 
 اأذن البشرية حساسة جدا لتغرات الضغط x اموجات الصوتية الذي يعتمد على السعة.

 れاヌماح 
 .هرتز 16000هرتز إ{   20مدى الرددات امسموعة  من  -1

 .ضغط جو يؤدي آم x اأذن 20زادة الضغط عن  -2
 .قاس مستوى الصوت بوحدة الديسبلي -3
 
 : مهギボم 
 تكون ｷانبك؟ امركبة مرور مع تتغر الشرطة صفارة أو اإطفاء أو اإسعاف سيارة صوت حدة أن احظت هل

 امركبة تتحرك ع》دما أقل لتصبح الصوت حدة تت》اقص م اｻاهك، x امركبة تتحرك ع》دما أعلى الصوت حدة 

 دوبلر أثر الردد تغير أو انزاح يسمى و .ع》ك مبتعدة 
 

ゲヤبヱد ゲتأثي 

 れヲالص ゴييヨت ヱأ ポإدرا 
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  دヲصボヨب الゲأثيわ ゲヤبヱد: 
 يهما. ) هو تغر الردد بتغر اﾅركة(كل أو امراقب أو الصوت مصدر حركة عن ال》اتج الردد رتغ وه
 
 るياضيゲال るعادلヨال: 

 على مقسوما للموجة، امتجهة السرعة إ{ ال》سبة للمراقب امتجهة السرعة يساوي مراقب يدركه الذي الردد

 . اموجة تردد x مضروب وكله للموجة، امتجهة السرعة إ{ ال》سبة للمصدر هةامتج السرعة

 
 السرعة vs للمراقب،و امتجهة السرعة vd و الصوت، موجة امتجهة السرعة دوبلر أثر معادلة v x مثل

  .مراقبا يستقبله الذي الردد fd و امصدر، من ام》بعثة اموجة تردد fs و الصوت، مصدر امتجهة
 :  هヌماح 

 .كليهما حركة ع》د أو امراقب، حركة أو امصدر، حركة ع》دالسابقة  امعادلة تطبق
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 واأوتار: الرنن ي اأعمدة اهوائيةالدرس الثاني 
: れヲمصادر الص  ( رك جزيئات الوسطｼ ما حدث  هواءي》تج الصوت عن اهتزاز اأجسام الي )

 x ضغط اﾄزيئات الي تصل إ{ اأذن م ترجم الذبذات x امخ إ‾ صوت.تذبذب 
コاゴわلك  اهク ىヤع るヤんأمヱ  الطبول .. إخ (  –اأوار الصوتية  –) شوكة رانة 

 
 

 د بヲصボヨنين في الゲالるائيヲヰال りギヨاأع : 
 هو عملية تقوية لصوت اهتزاز الشوكة عدة مرات بواسطة العمود اهوائي . 

 : ثهヱギح ヅゲحدث الرنن ع》دما يتساوى تردد العمود اهوائي وتردد الشوكة . ش 
نينゲال ゐギ؟كيف يح 

 بعد إجراء التجربة معمليا احظ ما يلي :
تصدر الشوكة الرانة موجة ساقطة وت》عكس موجة أخرى من سطح 
اماء تراكب اموجتان مكونه موجة موقوفة ) مستقرة تتكون من 

 ويكون :عقد وبطون ( 

 أو بط》ن متتالين مسافة بن عقدتن متتاليتنا  = 

 متتاليتن《 وبطن مسافة بن عقدا=   
 
 
 

  دヲヨائيعヲق  هヤوهو مغلق من أحد طرفيه ومفتوح من الطرف اآخر  :مغ . 
  ول العمود .عن طريق ملئ عمود اماء وإفراغه لزادة ط  ヱيムヨن الわحムم فى ヲヅله

 
    دヲヨائيعヲه  ゥヲわوهو مفتوح من الطرفن : مف .   

 عن طريق استخدام أنبوبتان متداخلتان متحركتان. ヱيムヨن الわحムم في ヲヅله
 
 
 

るائيヲヰال りギヨنين في اأعゲال 

 

ネاヲأن るائيヲヰال りギヨاأع 
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: るボヤغヨال るائيヲヰال りギヨنين في اأعゲال- 

 الゲنين الんالث
 لんانيるالنغるヨ الヲわافボيる ا

 الゲنين الんاني
 النغるヨ الヲわافボيる اأヱلى

 اأメヱالゲنين 
るاأساسي るヨالنغ るارنボヨجه الヱ 

   

 الゲسم

3 2 1 ギボد العギع 
3 2 1 ラヲトらد الギع 

   
 メヲヅ L العヲヨد

   
 الメヲト الヲヨجي

  るويكون التردد    بالتعويض في العاق 

 الゲわدد
   

 れبين الترددا る1:3:5وتكون النسب 
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: るボヤغヨال るائيヲヰال りギヨنين في اأعゲال- 
 الゲنين الんالث
 لんانيるالنغるヨ الヲわافボيる ا

 الゲنين الんاني
 النغるヨ الヲわافボيる اأヱلى

メヱنين اأゲال 
るاأساسي るヨالنغ るارنボヨجه الヱ 

   

 الゲسم

3 2 1 ギボد العギع 
4 3 2 ラヲトらد الギع 

   
 メヲヅ L العヲヨد

   
 الメヲト الヲヨجي

  るويكون التردد    بالتعويض في العاق 

 الゲわدد
   

 れدداゲわبين ال るらالنس ラヲムتヱ1  :  2  :  3 
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 ゲتヲد بالヲصボヨال: 
 خيط مشدود من طرفيه ع》دما يهتز يتكون ع》د الطرف عقدتن وبداخله بطن أو أكثر الوتر هو

 -:الゲنين في اأヱتار
 الゲنين الんالث

 るيボافヲわال るヨالنغ
 لんانيるا

 الゲنين الんاني
 るيボافヲわال るヨالنغ

 اأヱلى
メヱنين اأゲال 

るاأساسي るヨالنغ るارنボヨجه الヱ 

 الゲسم   

4 3 2 ギボد العギع 
3 2 1 ラヲトらد الギع 

   
 メヲヅ L العヲヨد

   
 الメヲト الヲヨجي

  るويكون التردد    بالتعويض في العاق 

 الゲわدد
   

 れدداゲわبين ال るらالنس ラヲムتヱ1  :  2  :  3 

 
 اヰيヤقف عヲわي يわامل الヲالعるعゲال سるجヲヨ :ゲتヱ في 

 .فيه الشد قوة على الوتر x اموجة سرعة تعتمد -1

 اأطوال ) كتلة الواحد مر من الوتر (. وحدة كتلة -2
 サ؟ ギالش りヲق ゲغييわب ゲتヲدد الゲت ゲن تغييムヨل يヤع 

................................................................................................. 
 د بヲصボヨالれヲالص りدヲイ :) れヲابع الصヅ (-  

بن موجتن ] موجه نقية ) صوت بشري ( وأخرى غر نقية ) شوكه رانة ( ى الرغم من أن  قيقاس الفر 
 هما نفس الردد ولك》هما ﾋتلفان جدا .

  دヲصボヨالれヲيف الصヅ:- 
 هو رسم بياي يوضح العاقة بن طيف اموجة وترددها
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 اヱ ناغمわال:コلنشا- 

 و .مزعجا أو امقبو  إما يكون ال》اتج الصوت فإن نفسه الوقت x اﾅدة ﾋ xتلفان صوان يصدر ع》دما
 .نغمة بعض مع بعضها حدها x امختلفة اأصوات ت》تج

 حدها نشازا. ﾋ xتلفة ترددات ﾉموعة عن ال》اتج امزعج الصوت يسمى -
 .》اًغمات فيسمى ولطيف متع صوتأما إذا كان ال -

 :れباゲツال- 
 اأصوات w ت》اغما اكه أن يقال وبسيطة صحيحة عددية نسبة أكثر أو ترددين بن ال》سبة تكون ع》دما

 لي》تج جدا متقاران ترددان ويتداخل جدا متقاربة الرددات تكون1:1 من قريبة ال》سبة تصبح وع》دما

 الضربة ()  اموجة ال》اｻة سعة تزازها ويسمىمرتفعة  صوت مستوات

  الゲツبる تゲدد
 f.  الضربة=   | ƒ A - f B |    اموجتن  ترددي  بن الفرق يساوى مقدار

 :れヲالص ァاわإن りإعاد- 
 وماعه مر《 أخرى x امسجات واهواتف بشروط: إعادة إنتاج الصوتمكن 

 لكل السعات على فظحا  ( اﾄيد الصوي )الستريو ال》ظاممثل  احافظة على السعات لكل الرددات -

 .dB 3 ضمن Hz 20000 و 20 الرددات بن
 300 بن الرددات وتكون م》طوقة، بلغة امعلومات إرسال إ{ فيحتاج اهاتف نظام أما -

 .الضجيج ｽفيض على اموجودة الرددات عدد ｽفيض ويساعد .كافية Hz 3000 و

 
 




